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WPROWADZENIE:
NIGDY SAM 
W kraju, który jest domem dla miliarda ludzi, trudno sobie wyobrazić, że ktoś mógłby 
czuć się samotny.

A jednak, wiele naszych sióstr i braci w Indiach dokładnie tak się czuje. Chrześcijanie 
stanowią tu niewielką mniejszość – na chwilę obecną mniej niż pięć procent. 
Chrześcijanin, który nawrócił się na chrześcijaństwo porzucając religię lokalnej 
wspólnoty, może być jedynym wierzącym w swojej rodzinie lub wiosce. Jeśli zamieszkuje 
indyjską wieś, może być jedynym wierzącym w Jezusa na przestrzeni wielu kilometrów. 

Osamotnienie wierzących sprawia, że stają się łatwymi celami. Chociaż historia 
Kościoła sugeruje, że Ewangelia przybyła do Indii w pierwszym wieku naszej ery, 
indyjskim wierzącym wmawia się, że chrześcijaństwo jest „obcą wiarą”. Oskarża się 
ich o sprowadzenie gniewu bóstw na lokalne społeczności, poprzez nieuczestniczenie 
w tradycyjnych obrzędach religijnych, mówi się, że chrześcijanie przynoszą pecha. Na 
obszarach, gdzie ma zastosowanie prawo antykonwersyjne, chrześcijanie są oskarżani 
o popełnianie przestępstwa. 

Kampanie dezinformacyjne na temat chrześcijan doprowadziły do poważnych 
prześladowań i zamieszek. Samotni wierzący są odrzucani przez swoje rodziny 
i społeczności, odmawia im się prawa do pracy, są wyrzucani z domów i bici, więzieni, 
a czasem nawet zabijani.

Nie są to odosobnione przypadki. Celem hinduskich ekstremistów jest usunięcie 
chrześcijaństwa z Indii. Używają antychrześcijańskiej propagandy i kłamstw, podżegając 
innych do agresywnych działań dyskryminacyjnych i prześladowczych. 

Podczas gdy lokalni partnerzy Open Doors mieli nadzieję, że lockdown z powodu 
pandemii doprowadzi do mniejszej liczby ataków na chrześcijan, niestety tak się nie 
stało. Chrześcijanie byli jeszcze bardziej odizolowani, a wielu straciło całkowicie 
dochody. W zeszłym roku, wielu wierzących w Indiach doświadczyło przemocy 
fizycznej z powodu wiary. Obok brutalnych ataków, wielu więcej chrześcijan w Indiach 
doświadcza również dyskryminacji – co potrafi być równie zabójcze. Tysiącom wiernych 
z powodu wiary odmówiono rządowej pomocy żywnościowej w czasie wdrożonych 
lockdownów.  Umarliby z głodu gdyby nie pomoc lokalnych partnerów Open Doors. 
Dlatego Twoje modlitwy i wsparcie są tak ważne. Umożliwiasz lokalnym partnerom 
Open Doors spotkanie z naszymi braćmi i siostrami, aby modlić się, udzielać im 
praktycznego wsparcia i zapewniać ich, że są częścią ogólnoświatowej rodziny, która 
troszczy się o nich. 

W tym roku Open Doors pracuje nad tym, aby zdemaskować kłamstwa, które są 
źródłem prześladowań dotykających chrześcijan, i zwalczać je prawdą. Na końcu tego 
przewodnika modlitewnego dowiesz się więcej o tym, jak otwarcie wypowiadać się 



w imieniu prześladowanych sióstr i braci w ramach kampanii Open Doors „Zmienić 
Indie”. Możesz też odwiedzić naszą stronę internetową pod adresem 
www.opendoors.pl/indie. 

Pomimo prześladowań, wiele sióstr i braci odważnie trzyma się swojej wiary. Nowo 
nawróceni  chrześcijanie często opowiadają o cudownych uzdrowieniach, których 
byli świadkami, kiedy modlili się do Chrystusa. Oni byli świadkami Jego potężnego 
działania; wiedzą, że Chrystus jest prawdziwy i nie opuszczają Go. 

Kiedy będziesz modlić się za Kościół w Indiach, wiedz, że Bóg wysłuchuje. Pamiętaj 
także, że wierzący na całym świecie modlą się za nich. Módl się, aby Bóg dał naszym 
siostrom i braciom w Indiach pewność, że nie są sami, niezależnie od tego, jak mogą 
się czuć.

Podane imiona zostały zmienione ze względów bezpieczeństwa. Zdjęcia są 
poglądowe, o ile nie zostały inaczej podpisane.



TYDZIEŃ 1
KŁAMSTWA 
I PRAWDA
„I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. 

EW. JANA 8,32

Jednym z powodów, dla których prześladowania chrześcijan w Indiach nara-
stają, są rozpowszechniane przeciwko nim kłamstwa. Kampanie dezinforma-
cyjne na temat chrześcijan doprowadziły do poważnych prześladowań i za-
mieszek. Kampania Open Doors “Zmienić Indie” ma na celu zmianę sytuacji 
poprzez obnażenie tych kłamstw i zwalczanie ich prawdą. 

W tym tygodniu dołącz do nas, modląc się przeciwko tym kłamstwom, aby 
prawda pomogła uwolnić naszych braci i siostry od prześladowań.



DZIEŃ 1 
KŁAMSTWO: “Indie to państwo hinduistyczne – dla chrześcijan nie ma tam miejsca”.

PRAWDA: Konstytucja Indii uznaje w artykule 25, że „wszystkie osoby mają równe 
prawo do wolności sumienia oraz prawo do swobodnego wyznawania, praktykowania 
i propagowania religii”. Chrześcijanie w Indiach mają konstytucyjne prawo do prakty-
kowania swojej wiary.

PRZECZYTAJ DZIEJE APOSTOLSKIE 10,34-35
Wtedy Piotr przemówił w dłuższym wywodzie: „Przekonuję się, że Bóg naprawdę 
nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten kto się Go boi 
i postępuje sprawiedliwie”.

MÓDL SIĘ:
• Wznieś uwielbienie, że Boży lud z każdego narodu, w tym Indii, jest w stanie położyć 

swoją ufność w Jezusie.

• Módl się, aby Bóg wzmocnił tych, którzy pracują na rzecz ochrony prawa do wolno-
ści religii lub wiary w Indiach.

• Chrześcijanie w Indiach, którzy mają niski poziom wykształcenia, często nie wie-
dzą, że mają konstytucyjne prawo do praktykowania swojej wiary. Lokalni partne-
rzy Open Doors zapewniają im doradztwo prawne, żeby wiedzieli, jak mogą bronić 
własnych praw, jeśli staną w obliczu fałszywych oskarżeń. Módl się o odwagę dla 
indyjskich chrześcijan, którzy stają w obronie swoich praw.



DZIEŃ 2 
KŁAMSTWO: „Chrześcijaństwo jest obcą religią”.

PRAWDA: Chrześcijaństwo jest obecne w Indiach od wielu wieków. Tradycja chrześci-
jańska głosi, że chrześcijaństwo przybyło do Indii już w pierwszym wieku dzięki pracy 
misyjnej św. Tomasza, jednego z 12 uczniów Chrystusa. Uważa się, że dotarł do po-
łudniowych Indii, osiadając u schyłku swojego życia w Tamil Nadu. Jego spuściznę 
można do dziś dostrzec w tradycji „chrześcijan św. Tomasza”.

PRZECZYTAJ KS. RODZAJU 22,18
„Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia [takiego, jakie jest udziałem] twego 
potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu”.

MÓDL SIĘ:
• Wysławiaj Boga, że od samego początku miał plan pobłogosławić każdy naród, 

w tym Indie.

• Módl się, żeby chrześcijanie nie czuli się jak obcy z powodu kłamstw na temat ich 
wiary, ale znaleźli poczucie przynależności, wiedząc, że chrześcijanie są obecni 
w Indiach od prawie 2000 lat.

Chrześcijanie w południowych Indiach modlący się razem.



DZIEŃ 3 
KŁAMSTWO: „Hindusi nie mogą nawracać się na żadną religię poza hinduizmem”.

PRAWDA: Podczas gdy w niektórych stanach Indii obowiązują prawa antykonwersyjne, 
zostały one ustanowione, aby zapobiec nawróceniom religijnym, które nie są z natu-
ry dobrowolne, a więc dokonały się poprzez „przymusowe” lub „oszukańcze” środki 
lub przez „urok” albo „zachętę”. Nie ma prawa, które uniemożliwia komuś dobrowolną 
zmianę religii.

PRZECZYTAJ LIST DO RZYMIAN 10,9
„Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwie-
rzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie”.

MÓDL SIĘ:
• Wysławiaj Boga, że bez względu na to, co może twierdzić prawo jakiegokolwiek 

kraju, każdy może uwierzyć w Jezusa.

• Ekstremiści czasami zmuszają nowonawróconych chrześcijan do wzięcia udziału 
w ceremonii „Ghar  Wapsi”, co oznacza „powrót do domu” i odnosi się do powrotu 
do hinduizmu. Módl się, aby Bóg dał nowo nawróconym odwagę i siłę oprzeć się 
presji, by opuścić Jezusa.

• Przepisy antykonwersyjne są często wykorzystywane do nękania chrześcijan, którzy 
biorą udział w zwykłej działalności, która jest częścią ich wiary, takiej jak zorga-
nizowanie spotkania modlitewnego lub uczestnictwo w nabożeństwie; ekstremiści 
fałszywie twierdzą, że w ramach tych działań zmuszają oni ludzi do nawrócenia. 
Módl się, aby te przepisy zostały uchylone lub żeby został wprowadzony czynnik 
powstrzymujący, który będzie zapobiegał fałszywym oskarżeniom.



DZIEŃ 4
KŁAMSTWO: „Hindusi, którzy stają się chrześcijanami, nie są już Hindusami - wszyscy 
prawdziwi Hindusi to hinduistycznie wierzący”.

PRAWDA: Niestety, jest to idea, która została rozpropagowana przez hinduskich eks-
tremistów, którzy wierzą w ideologię o nazwie „hindutwa”. Jest to pogląd, że Indie 
powinny zostać oczyszczone, aby uwzględnić tylko tych, którzy mogą nazwać Indie 
zarówno swoją ojczyzną, jak i ziemią świętą. Zgodnie z tą teologią religie indyjskie 
(dharmiczne), takie jak hinduizm, buddyzm, dżinizm i sikhizm, są uważane za „hin-
dutwę”. Indyjscy chrześcijanie (i muzułmanie) są oskarżani o wierność wartościom, któ-
re leżą poza granicami Indii.

Ale indyjscy chrześcijanie nie uważają siebie za mniej indyjskich z powodu swojej wiary 
i wielu z nich trudzi się, by służyć indyjskiemu społeczeństwu oraz społecznościom, 
w których żyją.

PRZECZYTAJ JEREMIASZA 29,7
„Starajcie się o pomyślność kraju, do którego was zesłałem. Módlcie się do Pana za 
niego, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność”.

MÓDL SIĘ:
• Módl się, aby w miarę rozwoju Indii, chrześcijanie w Indiach również mogli prospe-

rować. Módl się, żeby Bóg użył indyjskich chrześcijan jako błogosławieństwa dla ich 
narodu, a naród Indii w zamian błogosławił swoich chrześcijan.

• Ideologią „hindutwy” dotknięci są nie tylko chrześcijanie, ale również muzułmanie 
oraz inne mniejszości religijne. Módl się o ochronę dla mniejszości religijnych w In-
diach.



DZIEŃ 5 
KŁAMSTWO: „Chrześcijanie płacą biednym ludziom, żeby ci stali się chrześcijanami”.

PRAWDA: Ponieważ wielu niedawno nawróconych chrześcijan jest biednych, o niskim 
poziomie wykształcenia, hinduscy ekstremiści często twierdzą, że musieli zostać opła-
ceni, by się nawrócić (co jest nielegalne w niektórych stanach). Jednak partnerzy Open 
Doors często słyszą, że to, co rzeczywiście doprowadziło ich do wiary w Jezusa, to 
cudowne uzdrowienia i duchowe zaspokojenie, które otrzymują dzięki wierze w Chry-
stusa. 

Ankita jest jedną z nich. Jej syn był bardzo chory i pomimo wizyt u wielu lekarzy, nikt nie 
mógł mu pomóc. Ankita mówi: „Minęło już kilka miesięcy i traciliśmy nadzieję na jego 
powrót do zdrowia. Wtedy postanowiłam zabrać go do kościoła na modlitwę, mimo, 
że byliśmy hinduistami. Położyliśmy go na podłodze i wszyscy się nad nim modlili. Pod 
koniec ostatniej modlitwy nabożeństwa został całkowicie uzdrowiony; chwalimy Boga!” 

PRZECZYTAJ PSALM 30,3
„Panie, mój Boże, do Ciebie wołałem, a Tyś mnie uzdrowił”.

MÓDL SIĘ:
• Wysławiaj Boga, że działa w mocy w Indiach i przyciąga wielu do siebie poprzez 

cudowne uzdrowienia. Módl się, aby to nadal trwało.

• Módl się o oczyszczenie z zarzutów tych, którzy zostali fałszywie oskarżeni o płace-
nie ludziom za zostanie chrześcijanami.

• Módl się o ochronę dla tych, którzy odważnie dzielą się swoją wiarą w Jezusa, pomi-
mo ryzyka, że mogą zostać oskarżeni o zmuszanie innych do nawrócenia.

©IMG.org



DZIEŃ 6 
KŁAMSTWO: „Członkowie rdzennych plemion nie mogą zostać chrześcijanami”.

PRAWDA: W Indiach istnieją „zarejestrowane obszary” w 10 stanach, których miesz-
kańcy to w głównej mierze plemiona. Prawo stanowi, że każda wioska w zarejestrowa-
nym obszarze powinna mieć „Gram Sabha”, organ zarządzający wsią. Rolą Gram Sabha 
jest zachowanie tradycji, obyczajów i tożsamości kulturowej ich ludu, ochrona zasobów 
społeczności i rozwiązywanie sporów.

Gram Sabha nie może unieważnić konstytucyjnych praw członków ich plemienia i nie 
może powstrzymać kogoś przed zostaniem chrześcijaninem. Jednak niektórzy Gram 
Sabha próbowali powstrzymać ludzi od praktykowania wyznań, które nie są tradycyjną 
wiarą plemienia.

PRZECZYTAJ PSALM 6,5
„Zwróć się, o Panie, ocal moją duszę, wybaw mnie przez Twoje miłosierdzie”.

MÓDL SIĘ:
• Proś Boga, aby pomógł wierzącym ze środowisk plemiennych, którzy spotkali się 

z odrzuceniem i dyskryminacją z powodu opuszczenia swojej tradycyjnej religii.

• Módl się, aby prawa, które istnieją, żeby chronić tradycyjne kultury i tradycje, nie 
były nadużywane w celu prześladowania chrześcijan lub innych członków plemie-
nia, którzy zdecydują się zmienić swoją wiarę.



DZIEŃ 7 
KŁAMSTWO: „Do końca 2021 r. w Indiach nie pozostanie ani jeden chrześcijanin”.

PRAWDA: Przywódca dużej hinduskiej grupy ekstremistów stwierdził, że jest to ich cel. 
Może to pomóc wyjaśnić, dlaczego prześladowania chrześcijan nasilają się od czasu, 
gdy cel ten został po raz pierwszy opublikowany w 2014 roku.

Podczas gdy wielu chrześcijan doświadczyło dyskryminacji, przemocy, a niektórzy na-
wet stanęli w obliczu śmierci z powodu swojej wiary, odwaga naszych indyjskich braci 
i sióstr pokazuje, że Kościół nie zostanie zniszczony. 

W jednym z ostatnich incydentów ewangelista, Ravi, został zabity, ponieważ nie chciał 
przestać dzielić się swoją wiarą z innymi. Kiedy partnerzy Open Doors spotkali jego 
żonę, Sumi, powiedziała: „Jeśli zajdzie taka potrzeba, umrę za Jezusa, ale nigdy Go nie 
opuszczę. Będę tu nadal mieszkać i będę kontynuować posługę mojego męża”. 

PRZECZYTAJ LIST DO FILIPIAN 1,21
„Dla mnie bowiem żyć - to Chrystus, a umrzeć - to zysk”.

MÓDL SIĘ:
• Wysławiaj Boga za odwagę naszych indyjskich braci i sióstr, takich jak Sumi, którzy 

pozostają wierni Jezusowi, pomimo najbardziej skrajnych prześladowań. Proś Boga, 
aby ich chronił oraz dawał im siłę i ich pocieszał.

• Módl się, aby poczynione przez ekstremistów plany zniszczenia Kościoła w Indiach 
zostały udaremnione na każdym kroku, a ci ekstremiści mogli spotkać miłość Jezusa 
i zwrócić się ku Niemu.

• Wasze modlitwy i wsparcie pomagają Kościołowi w Indiach przetrwać podczas najbar-
dziej skrajnych prześladowań, zapewniając praktyczną pomoc, szkolenie i zachętę za 
pośrednictwem lokalnych partnerów Open Doors. Proś Boga, aby pomógł tym partne-
rom dotrzeć do tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy.



TYDZIEŃ 2
KŁAMSTWA 
PROWADZĄ DO 
DZIAŁANIA
„Zuchwali knują przeciw mnie podstępy, ja całym ser-
cem strzegę Twych postanowień”.

PSALM 119,69

Niestety, ponieważ kłamstwa na temat chrześcijan zostały rozpowszechnione 
przez ekstremistów w Indiach, chrześcijanie spotykają się z coraz większym 
poziomem prześladowań z rąk tych, którzy zostali oszukani. W tym tygodniu 
dołącz do nas, modląc się o ochronę, pocieszenie i siłę dla naszych sióstr 
i braci, którzy spotkali się z dyskryminacją i przemocą, które są ich udziałem 
nawet w czasie pandemii.



DZIEŃ 1 – VINITA
Módl się za Vinitę i jej rodzinę. Vinita jest wierzącą dwudziestokilkulatką z Indii. W swo-
im domu prowadzi mały sklep, a jej mąż pracuje w fabryce. Mają córeczkę, która ma 
rok.

Odkąd uwierzyli w Jezusa byli nieustannie 
nękani przez swoich sąsiadów. Vinita mówi: 
„Starałam się dzielić Ewangelią z wieloma, 
ale oni nie słuchali. Zwracali się do mnie 
źle, mówiąc: ’Czcisz obcego Boga zamiast 
naszego boga i boginie.’”

Ostatnio prześladowania stały się bardziej 
brutalne. Pewnego dnia, kiedy Vinita modli-
ła się w swoim domu ze swoim pastorem 
i jego rodziną, hinduscy ekstremiści wtar-
gnęli i zaczęli atakować ich metalowymi 
prętami. Rzucili córeczkę Vinity na ziemię – 
na szczęście dziecko przeżyło, mając jedy-
nie zadrapania na nogach. Ale Vinita i inni 
zostali poważniej ranni. Co gorsza, kiedy 
dotarli do państwowego szpitala, personel 
medyczny odmówił im leczenia z powodu 
nacisków ze strony hinduskich ekstremi-
stów.

Twoje modlitwy i wsparcie umożliwiły lo-
kalnym partnerom Open Doors zabranie 
ich do prywatnego szpitala i opłacenie ich 

leczenia. Twoje wsparcie zapewnia również pomoc prawną, jako, że zakładają sprawę 
przeciwko napastnikom. 

PRZECZYTAJ PSALM 32,7
„Tyś dla mnie ucieczką: z ucisku mnie wyrwiesz,otoczysz mnie radościami ocalenia”.

MÓDL SIĘ:
• Vinita mówi: „Módlcie się za moją córkę i całą moją rodzinę, abyśmy mogli być bez-

pieczni. Żyjemy w strachu, że mogą nam coś zrobić. Módlcie się, ponieważ nadal 
nam grożą, żeby groźby ustały”.

• Proś Boga, żeby chronił naszych braci i siostry w Indiach przed brutalnymi atakami.

Vinita



DZIEŃ 2 – GAURAV
Gaurav jest przywódcą kościoła. Aktywnie dzielił się Ewangelią i ekstremiści oraz miejsco-
wa ludność grozili mu kilkukrotnie, mówiąc, żeby przestał. Kiedy odmówił, został fałszy-
wie oskarżony o użycie oszukańczych środków do nawracania ludzi na chrześcijaństwo 
i uwięziony wraz z dwójką przyjaciół na cztery miesiące.

Kiedy w końcu zostali zwolnieni, udowodnienie ich niewinności zajęło im trzy lata. Gaurav 
mówi: „Tymczasem ja i moi przyjaciele nie mieliśmy prawdziwej pracy. Byliśmy postrzegani 
przez naszą społeczność jako przestępcy i nikt nie chciał się z nami zadawać. Ciężko 
pracowałem na małym kawałku roli, który posiadaliśmy i szukałem tu i ówdzie pracy do-
rywczej.”

„Partnerzy Open Doors pomogli zaspokoić nasze potrzeby i udzielili wszystkie niezbędne 
wskazówki w procedurach sądowych. W końcu ja i moi przyjaciele dowiedliśmy naszej 
niewinności. Dziękujemy Panu za wszystkich na całym świecie, którzy modlą się za ludzi 
takich, jak my, w Indiach”.

PRZECZYTAJ EW. JANA 8,36
„Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni”.

MÓDL SIĘ:
• Wysławiaj Boga, że Gaurav i jego przyjaciele byli w stanie oczyścić się z zarzutów. 

• Proś o nieustanną Bożą ochronę i błogosławieństwo dla nich oraz ich rodzin.

• Módl się, aby Bóg ochronił naszych braci i siostry w Indiach przed fałszywymi oskar-
żeniami.

• Módl się o siłę i zachętę dla tych, którzy są w więzieniu, a także o zaopatrzenie 
i pocieszenie dla ich rodzin.

• Módl się o mądrość dla lokalnych partnerów Open Doors, gdy wspierają wierzących, 
którzy stoją przed podobnymi wyzwaniami.



DZIEŃ 3 – ADITI
Kiedy Aditi (16 l.) i jej rodzina zaczęli wierzyć w Chrystusa, stanęli przed wieloma wy-
zwaniami. Aditi mówi: „Kiedy zdecydowaliśmy się zostać chrześcijanami, ludzie w na-

szej wiosce zaczęli z nas drwić z powodu 
przyjęcia obcej wiary. Nie chcieli utrzymywać 
z nami żadnych kontaktów. Moja rodzina była 
bardzo biedna, a ponieważ żyliśmy jako duża 
rodzina z innymi krewnymi, polegaliśmy na 
innych członkach rodziny  odnośnie wsparcia 
finansowego. Po tym, jak razem z rodzicami 
przyjęliśmy chrześcijaństwo, to wsparcie zo-
stało odebrane”.

Ojciec Aditi został odizolowany podczas żniw 
i żaden z jego sąsiadów nie przyszedł mu po-

móc przy pracy w polu. Nawet jego próby zatrudniania ludzi ze wsi na dniówki okazały 
się nieskuteczne – nikt we wsi nie chciał być kojarzony z ludźmi, którzy nawrócili się 
na chrześcijaństwo.

Aditi zamierzała zrezygnować ze studiów, ponieważ jej rodzina nie mogła już sobie 
pozwolić na opłacanie jej edukacji. Ale Twoje wsparcie i modlitwy umożliwiły lokalnym 
partnerom Open Doors udzielenie pomocy. Ojciec Aditi mówi: „Bardzo dziękujemy za 
inicjatywę, dzięki której byliśmy w stanie zapłacić czesne mojej córki. Niech Bóg Was 
wszystkich błogosławi i nadal prowadzi”.

Nadal stoją przed wieloma wyzwaniami, ale polegają na Bogu. Ojciec Aditi mówi: „Czę-
sto, kiedy czułem się zniechęcony, spędzałem czas na modlitwie. To wtedy nabierałem 
odwagi, by Mu zaufać; to prawda, że potrzebujemy odwagi, by zaufać Bogu. A ta odwa-
ga przychodzi poprzez modlitwę”.

PRZECZYTAJ PSALM 34,17
„Wołali, a Pan ich wysłuchał i uwolnił od wszystkich przeciwności”.

MÓDL SIĘ:
• Proś Boga, aby błogosławił Aditi w kontynuowaniu studiów..

• Módl się, aby Bóg zaspokoił wszystkie potrzeby rodziny Aditi.

• Módl się, żeby Bóg zmienił serca krewnych i sąsiadów rodziny Aditi, aby ponownie 
doświadczali wsparcia swojej wspólnoty.

• Módl się za innych chrześcijan, którzy stoją w obliczu wykluczenia z powodu wiary, 
aby Bóg im pomagał i ich pocieszał.

Aditi się uczy.



DZIEŃ 4 - SURAJ
Suraj prowadzi dwustuosobową wspólnotę w swojej wiosce. Od czasu jej założenia 
kilka lat temu był stale monitorowany przez hinduskich ekstremistów, złych na to, że 
członkowie wspólnoty porzucili tradycyjną religię.

Ostatecznie ekstremiści postanowili podjąć działania. Suraj opowiada: „Podczas mo-
jej wizyty w pobliskiej wiosce hinduscy ekstremiści zatrzymali mnie i zabrali w ustron-
ne miejsce. Bili mnie przez trzy godziny. Wtedy zagrozili mi, mówiąc, żebym zamknął 
wspólnotę, w przeciwnym wypadku spotkają mnie gorsze konsekwencje.

„Nikt nie przyszedł mi na ratunek. Dotarłem do domu ciężko ranny. Później, z pomocą 
przyjaciela, poszedłem do szpitala”.

Dzięki Twoim modlitwom i wsparciu, gdy lokalny partner Open Doors usłyszał, co przy-
trafiło się Surajowi, pomógł pokryć koszty jego leczenia. Pomimo brutalnego potrakto-
wania przez ekstremistów, mówi: „Wybaczam im, ponieważ nie znają Chrystusa i nie są 
świadomi tego, co robią”.

PRZECZYTAJ PSALM 25,20
„Strzeż mojej duszy i wybaw mnie, bym się nie zawiódł, gdy się uciekam do Ciebie”.

MÓDL SIĘ:
• O dalsze uzdrowienie dla Suraja.

• Żeby Bóg zmienił serca i przyciągnął do siebie ekstremistów, którzy wybrali Suraja 
za cel ataku.

• O ochronę dla Suraja i jego rodziny.

• Módl się za innych, takich jak Suraj, którzy spotkali się z przemocą z powodu wiary 
w Jezusa. Módl się, aby Bóg ich uzdrowił i pocieszył.



DZIEŃ 5 – PRAVEEN 
I SHANTI
Praveen (45 l.) i jego żona Shanti (42 l.) uwierzyli po tym, jak Shanti została uzdrowiona 
z choroby, kiedy pastor się za nią modlił.

Jednak ich krewni byli źli na ich nową wiarę 
i zapytali, dlaczego zdecydowali się podążać 
za obcym Bogiem. Kiedy ci nie chcieli prze-
stać wierzyć w Chrystusa, krewni Praveena 
ukradli ziemię, którą odziedziczył. Praveen 
chciał ją sprzedać, aby móc spłacić dług, 
który zaciągnął, płacąc za leczenie Shanti, 
zanim została uzdrowiona. 

Mimo to twierdzi: „Pokoju, którego doświad-
czam teraz, nie byłbym w stanie znaleźć ni-
gdzie indziej. Bóg nas wybawił, a my jako 
rodzina wierzymy, że ziemia wróci do nas, 
ponieważ nieustannie się modlimy”.

Twoje modlitwy i wsparcie pomogły 
Praveenowi i Shanti prowadzić mały sklep, żeby mogli zaspokoić potrzeby swojej ro-
dziny. Shanti mówi: „Jestem bardzo wdzięczna za życzliwą pomoc”.

PRZECZYTAJ EW. JANA 10,10
„Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, 
aby [owce] miały życie i miały je w obfitości”.

MÓDL SIĘ:  
• Módl się, aby ich mały sklep nie przestawał przynosić zysków.

• Praveen i Shanti poprosili nas również, abyśmy modlili się za ich krewnych, aby 
pewnego dnia poznali Chrystusa i doświadczyli Jego miłości. Praveen wierzy, że bę-
dzie mógł powtórzyć słowa z Jozuego 24,15 jako własne: „Ja sam i mój dom służyć 
chcemy Panu”. 

• Módl się, żeby ich krewni zmienili zdanie i oddali ziemię skradzioną Praveenowi 
i Shanti.

Praveen i Shanti w sklepie.



DZIEŃ 6 - SAMEER
Po tym, jak Sameer ukończył studia biblijne, założył mały kościół w odległej wiosce. 
Wkrótce rozrósł się on do ponad 50 osób. Wspólnie zbudowali chatę krytą strzechą, 
w której mogliby się spotykać.

Jednak ekstremiści nie byli zadowoleni z rozwoju tego kościoła i zaczęli grozić Same-
erowi i członkom jego wspólnoty. W trakcie lokalnych wyborów, hinduscy ekstremiści 
oskarżyli Sameera i chrześcijan o przyjęcie „obcej” religii i powiedzieli, że przekonują 
ludzi do głosowania przeciwko ich hinduskiej partii politycznej. Potem spalili chatę, któ-
rą zbudowali chrześcijanie. „Byłem w szoku. Bałem się kontynuować posługę”, mówi 
Sameer.

Lokalni partnerzy Open Doors spotkali się z Sameerem, aby się z nim modlić i pod-
trzymać na duchu. Pomogli również wspólnocie wybudować nowe miejsce spotkań. 
Sameer mówi: „Świadomość, że stoją za nami inni, bardzo pobudziła naszą wiarę. Po-
mimo incydentu, żaden z wierzących nie odwrócił się od swojej wiary. W rzeczywisto-
ści, ponieważ sala spotkań jest większa od pierwotnie wybudowanej, do wspólnoty 
przychodzi jeszcze więcej ludzi”.

PRZECZYTAJ PSALM 66,12B
„Przeszliśmy przez ogień i wodę: ale wyprowadziłeś nas na wolność”.

MÓDL SIĘ:
• O Sameera i członków jego wspólnoty, którzy nadal mieszkają w tej samej wiosce, 

w której spłonął ich budynek. Módl się o bezpieczeństwo dla nich. 

• Spotykają się również z wykluczeniem i presją ze strony swojej społeczności. Módl 
się, aby byli w stanie stać silni w wierze. 

Sameer z członkami wspólnoty.



DZIEŃ 7 - 
TARA
15-letnia Tara mieszka w tym samym 
domu, co jej rodzina, ale jest przez nich 
całkowicie odrzucona ze względu na jej 
wiarę w Jezusa. 

Doszła do wiary po tym, jak przyjaciel za-
prosił ją do kościoła, gdzie mogła otrzy-
mać modlitwę o uzdrowienie z choroby. 
„Zostałam uzdrowiona z choroby. Wtedy 
zaczęłam wierzyć w Jezusa. Odnalazłam 
pokój, którego wcześniej nigdy nie zna-
łam – wszystko w moim życiu nabrało 
sensu”.

Kiedy powiedziała o tym rodzinie, prze-
strzegli ją, aby nie rozmawiała z nikim 
w domu i pozostała w swym małym 
pokoju. „Nie mogę niczego dotknąć 
w kuchni. Reszta domowników mówi: 
’Wszystko, nawet woda, stanie się nie-
czysta, jeśli tylko ją dotkniesz.’”

Zanim partnerzy Open Doors ją poznali, Tara pracowała jako robotnik dniówkowy, aby 
opłacić swoje podstawowe potrzeby, takie jak jedzenie i opłaty szkolne. Od tego czasu 
lokalni partnerzy Open Doors pomogli jej dostać się do szkoły z internatem z dala od jej 
wioski i zaspokoili niektóre z jej codziennych potrzeb. Niestety musiała jednak wracać do 
domu rodzinnego podczas lockdownów z powodu koronawirusa.

PRZECZYTAJ EW. MATEUSZA 19,29
„I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci 
lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy”.

MÓDL SIĘ:
• Tara mówi: „Proszę, módlcie się o moją rodzinę, aby wkrótce poznali Pana i mnie 

zaakceptowali. Naprawdę za nimi tęsknię”.

• Módl się, aby Bóg wzmocnił wiarę Tary i dodał jej otuchy.

• Módl się za innych młodych ludzi, takich jak Tara, którzy są jedynymi wierzącymi 
w swoich rodzinach i spotykają się z prześladowaniami ze strony krewnych. Módl 
się, aby byli pocieszeni miłością ich niebiańskiego Ojca i Kościoła na całym świecie.

Tarę odizolowano od rodziny 
z powodu jej wiary w Jezusa.



TYDZIEŃ 3 
TWOJE WSPAR-
CIE POMAGA 
KOŚCIOŁOWI 
PRZETRWAĆ
“Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, 
a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;  
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a od-
wiedziliście Mnie”.

EW. MATEUSZA 25,35-36

Podczas gdy ekstremiści mogą używać kłamstw i nienawiści zachęcając 
do dyskryminacji i przemocy wobec chrześcijan w Indiach, Twoje modlitwy 
i wsparcie pomagają lokalnym partnerom Open Doors zapewniać praktyczną 
pomoc, szkolenia i dodawać otuchy naszym prześladowanym siostrom i bra-
ciom. W tym tygodniu dołącz do nas, modląc się o wysiłki lokalnych partnerów 
Open Doors, którzy reagują na skutki pandemii koronawirusa i rosnącą prze-
moc wobec chrześcijan.



DZIEŃ 1 – POMOC 
W PANDEMII

Podczas lockdownów w Indiach 
wielu najbiedniejszych ludzi nie 
mogło wyjść do pracy, co po-
zbawiło ich środków do życia. 
Rząd udzielał pomocy niektórym 
najbiedniejszym rodzinom, ale 
chrześcijanie byli często pomija-
ni. Jeden z nich, Aarti, dzieli się: 
„Byliśmy tak zniechęceni, kiedy 
nas zignorowali, rozdając pomoc 
wszystkim w wiosce”.

Dzięki waszym modlitwom 
i wsparciu lokalni partnerzy 
Open Doors byli w stanie zapew-
nić Aarti i jej rodzinie niezbędną 
pomoc żywnościową. Aarti mówi: 
„Dziękuję braciom za to, że za-
wędrowali tak daleko i błogosła-
wią nas produktami spożywczy-
mi w naszej godzinie próby”.

Na chwilę obecną Twoje modli-
twy i wsparcie zapewniły ponad 126.000 wierzącym w Indiach niezbędną pomoc żyw-
nościową w czasie trwania pandemii. 

PRZECZYTAJ PSALM 111,5
„Dał pokarm tym, którzy się Go boją; pamiętać będzie wiecznie o swoim przymie-
rzu.” 

MÓDL SIĘ:
• Wysławiaj Boga, że lokalni partnerzy Open Doors byli w stanie dotrzeć do tak wielu 

wierzących z pilnym zaopatrzeniem podczas lockdownów.

• Módl się, żeby Bóg zmiękczył serca tych, którzy dyskryminowali chrześcijan w cza-
sie tego kryzysu, aby następnym razem pomogli chrześcijanom, jeśli będą tego po-
trzebowali.

• Poproś Boga, żeby nadal udzielał zaopatrzenia wierzącym, którzy są w potrzebie.

Aarti niosąca pomoc humanitarną 
przywiezioną przez lokalnych partnerów Open 
Doors.



Z powodu swojej chrześcijańskiej wiary, osierocona w wieku 15 lat Sitara musiała stawić 
czoła wielu wyzwaniom w życiu. Partnerzy Open Doors skontaktowali się z nią 2 lata temu 
i od tego czasu pomagają jej i jej rodzeństwu.





DZIEŃ 2 – POMOC 
W NAGŁYCH WYPADKACH

Nikhil ma zaledwie 18 lat, ale zo-
stał pobity przez braci i wyrzucony 
z domu przez rodzinę z powodu 
swojej wiary.

Jego duszpasterz wyjaśnia: „Nikhil 
pochodzi z wysokiej kasty. Jego 
ojciec i bracia są szanowani w spo-
łeczeństwie, a jego chrześcijańska 
wiara stwarzała dla nich bardzo 
kłopotliwą sytuację. Chrześcijań-
stwo jest uważane za obcą religię, 
którą tylko biedni ludzie przyjęliby 
w zamian za pieniądze lub korzyści 
materialne. W tej kulturze jest wiel-
ce zawstydzające to, że chłopiec 
z tak wysokiej kasty wybrał chrze-
ścijaństwo, dlatego też go pobili”.

Na szczęście jego lider wspólnoty 
pozwolił mu zamieszkać w koście-

le, a lokalni partnerzy Open Doors byli w stanie zapewnić mu niezbędną pomoc żywno-
ściową. Nikhil mówi: „Bardzo dziękuję Bogu za mojego duszpasterza i Was wszystkich, 
którzy mnie wspierali. Moja własna rodzina wyparła się mnie, ale teraz Wy jesteście 
moją rodziną. Staliście przy mnie w mojej rozpaczliwie bolesnej sytuacji. Jestem bardzo 
wdzięczny”.

PRZECZYTAJ PRZYP. SALOMONA 18,24
„Na bliźnich polegać - to siebie zgubić, czasem przyjaciel przylgnie nad brata”.

MÓDL SIĘ: 
• Módl się, żeby Bóg nadal zaspokajał potrzeby Nikhila i pomógł mu ukończyć studia. 

• Módl się, aby pozostał silny w wierze, pomimo wyzwań, przed którymi stanął.

• Módl się również, aby Bóg zmiękczył serca członków jego rodziny i żeby oni również 
doszli do wiary w Jezusa.

• Módl się za innych wierzących, którzy zostali odrzuceni przez swoje rodziny.

Nikhil otrzymuje niezbędną pomoc 
żywnościową od lokalnych partnerów 
Open Doors.



DZIEŃ 3 – OPIEKA MEDYCZ-
NA
Czy pamiętasz historię Vinity, o którą modliliśmy się w zeszłym tygodniu? Preetha jest 
żoną pastora, który poszedł się modlić z Vinitą, gdy zostali zaatakowani przez hindu-
skich ekstremistów. Ci zaatakowali Preethę metalowym prętem, aż straciła przytom-
ność, i prawie odcięli jej połowę ręki. Była w bardzo ciężkim stanie. Kiedy została prze-
wieziona do państwowego szpitala, personel medyczny odmówił jej leczenia z powodu 
nacisków ze strony hinduskich ekstremistów.

Twoje modlitwy i wsparcie umożliwiły lokalnym partnerom Open Doors zabrać ją do 
prywatnego szpitala i opłacić jej leczenie. Preetha  mówi: „Gdyby partnerzy Open Do-
ors nam nie pomogli, umarłabym. Chciałam Wam podziękować - nie tylko Bogu, ale 
także Jego ludowi, który nam pomógł. Chciałam wyrazić swoją szczerą wdzięczność”.

PRZECZYTAJ PSALM 107,20 
„Posłał swe słowo, aby ich uleczyć i wyrwać z zagłady ich życie”.

MÓDL SIĘ:  
• O dalsze uzdrowienie Preethy. Jej ręka została trwale uszkodzona i nadal sprawia 

jej ból.

• Preetha prosi nas również, abyśmy modlili się za jej napastników: „Módlcie się za 
prześladowców, którzy sprzeciwiają się Bogu, żeby poznali Bożą miłość”.

• Bez pomocy Preetha mogła umrzeć. Wysławiaj Boga, że lokalni partnerzy Open Doors 
dotarli do niej na czas. Módl się, aby mogli dotrzeć do innych potrzebujących pilnej 
pomocy medycznej.

Preetha



DZIEŃ 4 – POMOC W UTRZY-
MANIU
Sumitra jest chrześcijanką z północy Indii. Jednym z największych wyzwań, przed któ-
rymi stoi, jest wykluczenie społeczne; nie mogła dostać pracy w swojej miejscowości 
z powodu wiary, a jej rodzina walczyła o przetrwanie. „Ledwo mogliśmy zjeść posiłek 
dwa razy dziennie”, mówi.

Ale dzięki Twojej modlitwie i wsparciu, 
partnerzy Open Doors pomogli uru-
chomić zakład produkujący przekąski, 
zapewniając tym samym źródło docho-
du Sumitrze i innym chrześcijańskim 
rodzinom, którym odmówiono prawa 
do pracy z powodu wiary.

Sumitra mówi: „Jestem teraz w stanie 
zaspokoić potrzeby mojej rodziny. Moja 
sytuacja finansowa jest teraz znacznie 
lepsza. Jestem samowystarczalna i nie 
jestem już bezrobotna. Chcę podzię-
kować wszystkim partnerom Open Do-
ors za pomoc w tak wielu aspektach. 
Sposób, w jaki byli z nami w trudnym 
dla nas momencie jest niesamowity. 
Dziękuję wam za to, że wnieśliście 
szczęście do mojego życia”.

PRZECZYTAJ PSALM 146,7A
„daje prawo uciśnionym i daje chleb głodnym”. 

MÓDL SIĘ:
• Módl się za Sumitrę i innych wierzących w jej społeczności, aby Bóg nadal ich za-

opatrywał. 

• Módl się również, aby Bóg użył ich jako świadectwa wobec sąsiadów, którzy odmó-
wili im prawa do pracy oraz żeby byli światłem w swojej społeczności.

Sumitra pracuje w zakładzie 
produkującym czipsy.



DZIEŃ 5 – ROZPOWSZECH-
NIANIE BIBLII
Tysiące wiernych w Indiach otrzymało cyfrowe Biblie, dzięki Twojemu wsparciu i modli-
twom. „Cieszę się, że otrzymałem tę cyfrową Biblię. Jest to dla mnie naprawdę błogo-
sławieństwo z tego powodu, że nie potrafię właściwie czytać”, mówi Deepa. Jest w sta-
nie słuchać Biblii jako audiobooka, co jest ogromną pomocą dla wierzących, takich jak 
ona, którzy mają niski poziom umiejętności czytania i pisania.

Cyfrowe Biblie są również istotnym narzędziem dla wierzących, którzy muszą być dys-
kretni, ze względu na ryzyko, z jakim się to wiąże. Deepa mówi: „Słucham cyfrowej Biblii 
potajemnie”. Inny wierzący, Akshay, opowiada: „Mogę łatwo ukryć się, gdy pojawia się 
kwestia bezpieczeństwa”. 

Rajneesh, inny, który otrzymał cyfrową Biblię, opowiada: „Dzięki temu cyfrowemu urzą-
dzeniu z Biblią poznałem kilka historii biblijnych, o których wcześniej nigdy się nie sły-
szałem. Podzieliłem się tym również z innymi. Dziękujemy za to, że zachęcacie nas do 
stawania się coraz wierniejszymi Panu Wszechmogącemu”.

PRZECZYTAJ PSALM 119,105
„Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce”.

MÓDL SIĘ:
• Módl się, żeby ta Biblia była błogosławieństwem dla każdego wierzącego, który ją 

otrzymał.

• Módl się, aby Bóg użył Jego Słowa, żeby wzmocnić ich wiarę i dodać otuchy.



DZIEŃ 6 
WSPARCIE 
PRAWNE
Mahesh jest pięćdziesięcioletnim liderem ma-
łej wspólnoty. Jest żonaty, ma czwórkę dzieci.

On i członkowie jego kościoła spotkali się 
z szeregiem fałszywych oskarżeń ze strony 
hinduskich ekstremistów i zostali aresztowani 
po tym, jak zostali oskarżeni o nawracanie lu-
dzi siłą. Ale po otrzymaniu wsparcia prawnego 
ze strony lokalnych partnerów Open Doors, 
Mahesh jest lepiej przygotowany do radzenia 
sobie z oskarżeniami tego rodzaju.

Opowiada: „To było tak, jakby Bóg usłyszał 
nasze modlitwy i otworzył nam drogę. Uczest-

niczyłem w programie z wielkim zainteresowaniem i wiele się nauczyłem. Niedługo po 
zakończeniu kursu, nasz kościół ponownie doświadczył sprzeciwu ze strony miejscowych 
i w sprawę była zaangażowana policja. Ludzie starali się założyć sprawę w sądzie. Ale 
teraz byłem dobrze poinformowany o tym, jak sobie z tym poradzić, tak więc odważnie 
rozmawiałem z władzami, cytując moje prawa”.

„Oprócz tego, że byliśmy w stanie stawić czoło różnym fałszywym zarzutom w najlepszy 
możliwy sposób, byliśmy również w stanie podzielić się Ewangelią z wieloma z naszych 
przeciwników. Wielbię Boga, że prowadził nas przez cały czas”.

PRZECZYTAJ PSALM 119,154
„Broń mojej sprawy i wybaw mię; według Twej mowy obdarz mię życiem!”

MÓDL SIĘ: 
• Módl się, aby fałszywe oskarżenia przeciwko Maheshowi i innym wierzącym ustały.

• Módl się, żeby Bóg pobłogosławił Mahesha i członków jego kościoła oraz wykorzy-
stał ich odważne świadectwo, aby przyciągnąć wielu do wiary w Niego.

• Módl się, żeby Bóg nadal używał szkoleń prawnych zapewnianych przez lokalnych 
partnerów Open Doors, aby wzmocnić chrześcijan w Indiach i umożliwiać im obronę 
przed fałszywymi oskarżeniami.

• 

Partnerzy Open Doors pomogli 
Maheshowi rozpocząć projekt 
generowania dochodu, w celu 
uzyskaniu lepszego źródła 
utrzymania.



DZIEŃ 7 
WSPARCIE EDUKACYJNE
Kiedy Rupa poczuła, że Bóg wzywa ją, by podążała za Jezusem i Mu służyła, jej ojciec 
był bardzo zły i odmówił utrzymywania jej. Ale dzięki pomocy i modlitwom braci i sióstr 

z całego świata, była w stanie kontynu-
ować studia.

Mówi: „Nie mam słów, by podziękować 
organizacji, która zgłosiła się, żeby mi 
pomóc. Jestem bardzo wdzięczna za 
sponsorowanie moich studiów i modlę 
się każdego dnia, aby Boże błogosła-
wieństwa spływały na Jego lud.

„Pragnę po ukończeniu studiów uczest-
niczyć w służbie wśród dzieci i młodzie-
ży. Nawet teraz angażuję się w posługę 
w miejscowym kościele i mówię o Chry-
stusie każdemu, kogo spotykam. Bez 
względu na to, jak zareaguje mój ojciec, 
nadal będę służyła Bogu. Wierzę, że na-
dejdzie dzień, w którym mój ojciec bę-
dzie radował się z mojej decyzji, tak, jak 
raduje się mój Ojciec niebiański”.

PRZECZYTAJ  EW. MATEUSZA 6,33 
„Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie 
wam dodane”.

MÓDL SIĘ:
• Uwielbiaj Boga, że pomimo gniewu ojca, Rupa najpierw szuka królestwa Bożego.

• Módl się, żeby modlitwy Rupy zostały wysłuchane i żeby jej ojciec również pokochał 
Pana i radował się pragnieniem jego córki, aby służyć Jezusowi. 

• Módl się, aby Bóg pobłogosławił studia Rupy i prowadził ją w pragnieniu zaangażo-
wania się w służbę.

• Módl się za innych młodych ludzi, których edukacja jest wspierana przez lokalnych 
partnerów Open Doors. Módl się, żeby Bóg błogosławił ich studia i pomagał im wy-
korzystać to, czego się nauczyli, aby Mu służyć.

Wasze wsparcie i modlitwy pozwoliły 
lokalnym partnerom Open Doors 
wesprzeć Rupę w nauce.



TYDZIEŃ 4
ŚWIATŁO ŚWIATŁO 
ŚWIECI ŚWIECI 
W CIEMNOŚCIW CIEMNOŚCI

„a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogar-
nęła”.

EW. JANA 1,5

Pomimo cierpienia, którego doświadczają chrześcijanie w Indiach z powodu 
prześladowań i pandemii, świecą jak światła w ciemnościach będąc nadzieją 
i przyszłością Kościoła w Indiach. W tym tygodniu niech wiara naszych braci 
i sióstr w Indiach będzie dla Ciebie inspiracją. Przyłącz się do ich modlitw za 
ich kraj.



DZIEŃ 1 - RAJU, MODLĄCY SIĘ 
ZA SWOICH PRZEŚLADOWCÓW
Raju organizował spotkanie modlitewne w swoim domu, kiedy hinduscy ekstremiści przy-
szli i pobili zarówno jego, jak i jego żonę; ich obrażenia były tak poważne, że musieli zo-
stać przewiezieni do szpitala. Raju mógł łatwo zacząć czuć nienawiść wobec napastników, 
ale tego nie zrobił.

Wyjaśnia: „Kilka miesięcy po tym, jak doświadczyliśmy ataku, jeden z głównych przywód-
ców grupy, która nas zaatakowała, zginął w wypadku, a drugi bardzo zachorował. Wielu 
mieszkańców wsi zaczęło o tym mówić – niektórzy mówili, że nasz Bóg ich karze.

„Jednak w tym czasie, zamiast czuć nienawiść i chęć zemsty wobec nich, Bóg włożył 
w moje serce współczucie. Udało mi się pójść do szpitala i modlić za tego chorego przy-
wódcę. Nie powiedział nic, ale pochylił głowę w modlitwie, kiedy się z nim modliłem. Nie 
stał się chrześcijaninem, ale czuję, że Bóg przemówił do jego serca”.

PRZECZYTAJ EW. MATEUSZA 5,44 
„A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy 
was prześladują”.

MÓDL SIĘ: 
• Uwielbiaj Boga za odważne świadectwo Raju wobec jego prześladowców.

• Módl się za napastników Raju, żeby Bóg działał w ich sercach i przyciągnął ich do 
siebie.

Raju i jego żona modlą się razem.



DZIEŃ 2 - SANNA, ŻYJĄCA DO-
BRYM ŻYCIEM JAKO ŚWIADEK 
CHRYSTUSA
Sanna i jej rodzina uwierzyli po tym, jak jej matka została uzdrowiona z nieuleczalnej 
choroby. Początkowo doświadczali dotkliwych prześladowań ze strony swojej społecz-
ności. Sanna mówi: „Przez dwa pełne lata zakazali nam odwiedzać inne domy, a kiedy 
dowiedzieli się, że się nie zastosowaliśmy, musieliśmy zapłacić grzywnę w wysokości 
10 000 rupii”. Była to równowartość dwumiesięcznej pensji w wiosce Sanny. „Te dwa 
lata były dla nas udręką”.

Od tego czasu sytuacja uległa poprawie, ale nadal jest trudna. Partner Open Doors wy-
jaśnia: „Mieszkańcy wsi zauważyli przez życie tej rodziny, że chrześcijanie są dobrymi 
ludźmi. To skłoniło ich do zniesienia wcześniej nałożonej kary. Jednak nadal potrzebują 
modlitw, ponieważ Sanna i jej rodzina nadal nie są całkowicie akceptowani w swojej 
społeczności. Nadal są dyskryminowani i poddawani presji”.

Sanna mówi: „Jest piosenka, którą naprawdę kocham: ‘Postanowiłem pójść za Jezu-
sem, nie cofnę się’. Ta piosenka zawsze zachęca mnie do wiary w Chrystusa, mimo 
wszystkich trudnych sytuacji”.

PRZECZYTAJ EW. MATEUSZA 5,16
„Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki 
i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”.

MÓDL SIĘ:
• Wielbij Boga, aby świadectwo rodziny Sanny zmieniło serca ich społeczności.

• Módl się, żeby Bóg nadal działał i żeby rodzina Sanny została przez nich w pełni 
przyjęta.

• Módl się o siłę, otuchę i zaopatrzenie dla Sanny i jej rodziny.

• Módl się, aby wierne świadectwo wierzących w Indiach pomogło zmienić zdanie 
tych, którzy się im sprzeciwiają.



DZIEŃ 3 - KUSUM, PROWADZĄ-
CA SWOICH PRZEŚLADOWCÓW 
DO WIARY
Kiedy mąż Kusum zmarł, jej społeczność, w tym jej teściowie, powiedzieli, że to jej wina, 
ponieważ nie chciała zrezygnować z wiary w Jezusa. Kiedy kilka lat później, jej pięcio-
letni syn zmarł, po raz kolejny obwiniali o to jej religię. Kusum wyjaśnia: „Mieszkańcy 
wioski nie pozwolili mi pochować syna. Powiedzieli: ‚Sprowadziłaś tę klątwę na swoją 
rodzinę! Z powodu twojej wiary twój mąż i twój syn nie żyją!’ W końcu pozwolono mi 
pochować syna na obrzeżach wioski. Byłam całkowicie sama. Nikomu nie pozwolono 
mi pomóc”.

Oprócz przeżywanej żałoby, Kusum doświadczała ostrych prześladowań. Pewnego 
razu jej teść przyszedł do jej domu z siekierą, grożąc, że ją zabije.

Od pięciu lat lokalni partnerzy Open Doors towarzyszą Kusum 
dzięki Twojemu wsparciu i modlitwom. Nigdy nie zrezygnowała 
z wiary w Jezusa i powoli, w przeciągu tych lat, sytuacja się zmie-
niła. Kusum opowiada: „Z powodu mojej chrześcijańskiej wiary 
spotkałam się z wieloma prześladowaniami ze strony teściów 
i mieszkańców wsi, ale teraz wielu z nich nawraca się do Jezusa. 
Od czasu lockdownów, 10 nowych rodzin zostało chrześcijana-
mi!” W większości ludzie ze wsi Kusum, którzy uwierzyli w Chry-
stusa, byli chorzy i zostali uzdrowieni. 

„Moi teściowie bardzo mnie prześladowali, ale teraz zaczynają 
wierzyć w Chrystusa. Wiele razy przychodzili do mojego domu, 

żeby mnie zabić. Zawsze modliłam się za nich. Pan usłyszał moją modlitwę, a teraz 
stali się wierzącymi. Wszyscy się nawracają, z wyjątkiem mojego teścia – chociaż on 
także uczy się o wierze chrześcijańskiej. Teraz prosi mnie również, żebym się za niego 
modliła”.

PRZECZYTAJ PSALM 34,16
„Oczy Pana [zwrócone są] ku sprawiedliwym, a Jego uszy na ich wołanie”.

MÓDL SIĘ:
• Uwielbiaj Boga, że usłyszał modlitwy Kusum i doprowadził do wiary wiele osób w jej 

społeczności, nawet tych, którzy niegdyś ją prześladowali.

• Podczas gdy niektórzy doszli do wiary, są inni w otoczeniu Kusum, którzy nadal prze-
śladują chrześcijan. Módl się, aby oni również byli przyciągani do wiary w Chrystusa.

• Módl się, aby Bóg nadal wzmacniał i chronił Kusum i wierzących w jej wiosce.

Kusum



DZIEŃ 4 - PASTOR RAMAN,
STOJĄCY NIEWZRUSZENIE

Pastor Raman był w swoim kościele, gdy 
budynek został podpalony przez grupę 
młodych ludzi, którzy zostali przekupieni 
przez hinduskich ekstremistów. Wyjaśnia: 
„Próbowałem uciec z kościoła, ale kie-
dy to zrobiłem, spadło na mnie płonące 
drewno”.

Na szczęście jego obrażenia się już za-
goiły, a Twoje modlitwy i wsparcie były 
w stanie zapewnić mu praktyczną pomoc, 
a także nowy system nagłośnienia dla od-
budowanego budynku kościoła. 

Pomimo tego przerażającego wydarzenia, 
Raman jest oddany posłudze, do której 
czuje, że Bóg go powołał – zakładaniu 
wspólnot w wioskach w pobliżu jego mia-
sta. „Wiem, że to może być niebezpiecz-
ne. Wiem też, że mogę zginąć. Ale nie 
boję się”.

PRZECZYTAJ JOZUEGO 1,9
„Czyż ci nie rozkazałem: Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą 
jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz”.

MÓDL SIĘ:
• Wysławiaj Boga za odwagę wierzących, takich jak Raman, którzy nadal służą Panu 

Bogu, pomimo brutalnych ataków. Módl się o ochronę dla Ramana i innych mu po-
dobnych.

• Proś Boga, aby błogosławił posługę Ramana i obdarzał go mądrością, gdy ten bę-
dzie starał się założyć więcej wspólnot w swoim regionie.

• Kościół Ramana ma mocno rozbudowaną służbę dla dzieci – setki dzieci przybyły na 
spotkanie modlitewne dla dzieci, aby dowiedzieć się więcej o Jezusie. Módl się, aby 
kościół Ramana wychował kolejne pokolenie na silnych wierzących.

Raman [po prawej]



DZIEŃ 5 - AMAN, MODLĄCY SIĘ 
O UZDROWIENIE
Aman jest trzydziestoletnim liderem z Indii. Jego rodzina uwierzyła po tym, jak Bóg 
uzdrowił jego matkę z nieuleczalnej choroby. Od tego czasu jego rodzina doprowadziła 
tak wielu innych ze swojej wioski do wiary w Chrystusa, że władze wioski zaczęły im 
grozić i zażądały, żeby Aman i jego rodzina się wyprowadzili.

Ale kiedy dziewczyna ze wsi zachorowała, Aman i jego rodzina zostali wezwani, aby 
modlić się za nią - i została uzdrowiona! „Z powodu tego jednego wydarzenia cała 
wioska była świadkiem mocy, która jest w imieniu Jezusa Chrystusa”, mówi Aman. „Od 
tego wydarzenia opór znacznie się zmniejszył”.

PRZECZYTAJ PSALM 34,9
„Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, szczęśliwy człowiek, który się do Niego 
ucieka”.

MÓDL SIĘ:
• Wielbij Boga, że ludzie w wiosce Amana byli w stanie zobaczyć na własne oczy 

uzdrawiającą moc Jezusa. Módl się, aby jeszcze więcej osób doszło do wiary po-
przez cuda takie jak ten.

• Podczas, gdy prześladowania, z którymi borykają się Aman i jego rodzina, zmniej-
szyły się, nie zniknęły całkowicie. Módl się, aby Bóg ich chronił i zaspokajał ich 
potrzeby.

• Lokalni partnerzy Open Doors pomogli Amanowi i niektórym innym wierzącym 
otworzyć małą firmę produkującą żarówki LED, ponieważ wielu członków społecz-
ności z trudem wiązało koniec z końcem. Proś Boga, aby błogosławił tę małą firmę.

Aman w procesie produkcji żarówki LED.



DZIEŃ 6 – MADAN, WSPÓŁCZE-
SNY SAUL
Madan jest teraz liderem, ale kiedyś prześladował chrześcijan. 

Opowiada: „Moje życie było zupełnie inne, zanim poznałem Chrystusa. Byłem znanym 
zbirem w mojej okolicy. Od 13 roku życia byłem uzależniony od alkoholu. Kiedy dorasta-
łem, zostałem członkiem gangu i braliśmy pieniądze za pobicia, a nawet morderstwa”. 

„To był również czas, kiedy naprawdę nienawidziłem chrześcijan, ponieważ słyszałem, 
że oferowali pieniądze, wabiąc ludzi do opuszczenia ich kultury i tradycji. Ilekroć naty-

kałem się na chrześcijan w mojej okolicy, biłem 
ich i plugawo ich wyzywałem”.

Ostatecznie Madan trafił do więzienia za różne 
zbrodnie, które popełnił. Kiedy był w więzieniu, 
ktoś dał mu Biblię i powiedział o Jezusie. Kiedy 
wyszedł z więzienia, zaczął chodzić do kościoła.

„Moje życie całkowicie się zmieniło. Zacząłem 
czytać Biblię i czułem, że Bóg mówi do mnie 
i kieruje mną, mówiąc, że uczyni wszystko no-
wym!” 

Madan jest teraz przywódcą w kościele w regio-
nie, który jest bardzo przeciwny chrześcijanom 

- otrzymał wiele gróźb i był wielokrotnie pobity. Ale on się nie boi – w rzeczywistości, 
mówi: „Zawsze jest więcej cudów i uzdrowień, gdy jest więcej prześladowań”.

PRZECZYTAJ EW. MATEUSZA 5,10
„Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do 
nich należy królestwo niebieskie”.

MÓDL SIĘ: 
• Wysławiaj Boga, za to, że nikt nie jest poza Jego zasięgiem – nawet ci, którzy prze-

śladują chrześcijan!

• Módl się, aby było jeszcze więcej historii – takich jak Madana – o tych, którzy kiedyś 
prześladowali nawracających się chrześcijan.

• Módl się, aby Bóg nadal działał przez Madana, żeby chronił go i wzmacniał.

Madan z żoną



DZIEŃ 7 - KIRTI, MODLĄCA SIĘ 
NIEUSTANNIE ZA SWOICH PRZE-
ŚLADOWCÓW
Kirti jest młodą wdową. Jej mąż został zabity przez ekstremistów, gdy odmówił porzu-
cenia wiary w Jezusa. Stało się to kilka lat temu, a lokalni partnerzy Open Doors są 
z nią w stałym kontakcie od tego czasu, zapewniając jej praktyczne wsparcie i zachętę. 

Kirti została odrzucona i obwiniona o śmierć męża. Ale powoli Bóg zmiękczył serca ro-
dziny męża. „Wcześniej mój teść bardzo mnie prześladował z powodu mojej wiary, ale 
teraz mieszkają ze mną, ponieważ nie ma nikogo, kto by się o nich zatroszczył. Wcze-
śniej mówili mi, że z powodu mojego chrześcijaństwa mój mąż został zabity.

„Mój teść nie wierzył w Pana Jezusa Chrystusa. Pił i prześladował mnie, ale ciągle 
modliłam się o zbawienie dla niego. Dziękuję Bogu, że zaczął wierzyć w Chrystusa”.

Kontynuuje: „Podczas lockdownów wielu ludzi w mojej wiosce zostało również wie-
rzącymi. Spędziłam dużo czasu na modlitwie w tym czasie. Wielu mieszkańców wsi 
przyszło do mnie do domu, żeby modlić się o ich choroby i Bóg ich wszystkich uzdrowił. 
Teraz wielu ludzi z mojej wioski również zaczęło wierzyć w Jezusa”.

PRZECZYTAJ PSALM 118,21 
„Dziękować Ci będę, że mnie wysłuchałeś i stałeś się moim zbawieniem”.

MÓDL SIĘ:
• Kirti niedawno podzieliła się tą modlitwą z lokalnym partnerem Open Doors. Użyj jej 

jako podstawy do własnej modlitwy:

Darzący życiem Boże, dziękuję Ci i modlę się za tych wszystkich ludzi, którzy 
wspierali mnie w trudnych dla mnie momentach. Boże, błogosław ich wszystkich, 
zaspokajaj wszystkie ich potrzeby. Modlę się za tych ludzi, którzy są na wiele spo-
sobów prześladowani za bycie chrześcijanami. Panie, daj im odwagę, aby mogli 
stawić czoła tym prześladowaniom. Niech Twój Kościół wzrasta w każdym kraju, 
żeby wielu ludzi zostało zbawionych i oddało Ci swoje życie. Wszyscy ci, którzy 
prześladują chrześcijan i sprzeciwiają się im, niech również zostaną zbawieni. 
Modlę się o zbawienie wszystkich mieszkańców mojej wioski. Modlę się za sługi 
Boże, tych, którzy udają się do wielu wiosek, żeby dzielić się Bożym Słowem – Boże 
zapewniaj im bezpieczeństwo i zaspokajaj  wszystkie ich potrzeby. Pomóż nam 
wszystkim żyć zgodnie ze Słowem Bożym zapisanym w Biblii.
Amen



TYDZIEŃ 5 
MODLITWY 
ŚWIĘTYCH
„Wzywam Cię, bo Ty mnie wysłuchasz, o Boże! Nakłoń 
ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowo”. 

PSALM 17,6

W ostatnich trzech dniach naszego miesiąca modlitwy chcielibyśmy podzielić 
się prośbami modlitewnymi trzech lokalnych partnerów Open Doors. Dołącz-
cie do nich w modlitwie za ich współwyznawców i za Indie – kiedy podejmują 
działania w kontekście przemocy, podejrzeń i stawiania czoła konsekwen-
cjom globalnej pandemii.



DZIEŃ 1 - RAJESH
Rajesh jest lokalnym partnerem Open Doors, który od ponad dekady wspiera prześla-
dowanych chrześcijan w Indiach, dzięki Twojemu wsparciu i modlitwom. 

Rajesh prosi nas, abyśmy nadal mo-
dlili się o zachętę dla niego i innych, 
którzy służą prześladowanym wie-
rzącym. „Bez zachęty można popaść 
w otępienie, więc módlcie się, aby 
Pan zachęcał nas każdego dnia i da-
wał nam nowe wizje, jak dotrzeć do 
prześladowanego Kościoła”.

Zapytany o swoje nadzieje na nad-
chodzący rok, mówi: „Myślę, że na 
to również będziecie mieć nadzieję 
- świat wolny od koronawirusa!”

Ale uważa również, że koniec pan-
demii przyniesie poczucie odpowie-
dzialności. „Jeśli Bóg da nam świat 
wolny od koronawirusa, nasza od-
powiedzialność na świecie wzrośnie. 
Jeśli będziemy wolni, musimy działać 
więcej, musimy ciężko pracować”.

Cokolwiek przyjdzie w nadchodzą-
cych miesiącach, Rajesh pokłada 

swoje zaufanie w Bogu: „Mamy Boga, który jest wszechmocny i ponad wszelkimi trud-
nościami – i ponad jakąkolwiek pandemią. W całej tej niepewności – Bóg jest pewny”.

PRZECZYTAJ EFEZJAN 2,10 
„Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czy-
nów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili”.

MÓDL SIĘ: 
• O zachętę dla Rajesha i innych, którzy służą prześladowanym wierzącym w Indiach.

• O koniec pandemii i mądrość dla przywódców Indii, aby wiedzieli, jak nad nią zapa-
nować w kraju o tak dużej liczbie mieszkańców.

• Żeby po tym, jak zostaną zniesione lockdowny na całym świecie, chrześcijanie jak 
najlepiej wykorzystali wolność do dzielenia się Bożą miłością z ludźmi wokół.

Rajesh, partner Open Doors.



DZIEŃ 2 - HEENA
Heena od kilku lat jest lokalnym partnerem Open Doors. Brała udział w pomaganiu 
wierzącym potrzebującym pilnej pomocy, szczególnie podczas lockdownów. 

Opowiada: „Często zadaję sobie pytanie – załóżmy, że nas tam nie było, co by się wy-
darzyło? Jest to oczywiście bardzo trudne do wyobrażenia”.

„Ale polegamy na Panu. Oczywiście to ze względu na ich wiarę wierzący otrzymują tę 
pomoc, a my jesteśmy tylko pośrednikami”.

„Często w odpowiedzi słyszę: ‚Naprawdę jesteś odpowiedzią na nasze modlitwy. Na-
prawdę się modlimy, naprawdę modliliśmy się o to wsparcie.’ Przeważnie ci ludzie pła-
czą i mówią: ‘Nasz Bóg jest wierny, a Twoja obecność o tym jasno świadczy. Twoja 
obecność z nami wzmocniła naszą wiarę’. 

„Tak wiele razy ludzie opowiadają nam, że są prawie na skraju porzucenia wiary, ale to 
wsparcie wzmocniło ich i wprowadziło w nową, wzmocnioną relację z Bogiem. Tak więc 
nasza pomoc, dzięki wszystkim darczyńcom, jest czymś, co naprawdę ich wzmacnia. 
I okazuje się kluczowe. Bóg naprawdę używa tego dzieła”.

EW. MATEUSZA 21,22
„I otrzymacie wszystko, o co na modlitwie z wiarą prosić będziecie.”

MÓDL SIĘ:
• Uwielbiaj Boga, że używa partnerów Open Doors, takich jak Heena, jako odpowie-

dzi na modlitwy wierzących w rozpaczliwych sytuacjach.

• Módl się o mądrość i energię dla lokalnych partnerów Open Doors, aby mogli do-
trzeć do tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy.

Chrześcijanie otrzymują pomoc humanitarną.



DZIEŃ 3 - SAMUEL
Samuel jest lokalnym partnerem Open Doors w Indiach. Jego zespół nadal służy prześla-
dowanym chrześcijanom podczas kryzysu koronawirusa, niosąc pomoc żywnościową tym, 
którym odmówiono wsparcia rządowego z powodu ich wiary, a także wykonując swoją 
zwykłą pracę niesienia pomocy wierzącym stojących w obliczu dyskryminacji i prześlado-
wań. Ich praca potrafi być ryzykowna, ale Samuel opowiada, że Twoje modlitwy i wsparcie 

pomogły jemu i jego zespołowi iść 
naprzód.

„Moi drodzy bracia i siostry, wszyscy 
mogliśmy robić to, co robimy tylko 
dlatego, że się modlicie. Modlicie 
się, żeby nasz zespół mógł odwie-
dzać tych ludzi i wspierać ich. Ponie-
waż wspieracie, mogliśmy być tam, 
żeby pomóc tym ludziom. Mogliśmy 
iść i zachęcać tych ludzi. Możemy iść 
i być w stanie podjąć ryzyko, będąc 
w tych trudnych rejonach, w trud-
nych czasach, aby wspierać tych 
ludzi. Tylko dlatego, że się modlicie, 
byliśmy w stanie to zrobić. Byliśmy 
w stanie podjąć to ryzyko i odważ-
nie wspierać naszych braci i siostry 
w kryzysie”. 

„Dziękuję bardzo za wszystkie 
modlitwy, za Wasze wsparcie, za 
wszystko, co robicie dla prześlado-
wanego Kościoła”.

PRZECZYTAJ I KORYNTIAN 12,26 
„Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie 
gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współweselą się wszystkie 
członki”.

MÓDL SIĘ: 
• Samuel mówi: „Moi drodzy bracia i siostry, prześladowany Kościół w Indiach potrze-

buje Waszej modlitwy. Proszę, nadal módlcie się za prześladowanych chrześcijan 
w Indiach”.

• „Proszę, nadal módlcie się za nasz zespół i partnerów, którzy odważnie udają się do 
tych miejsc i ryzykują życiem, żeby wspierać prześladowanych chrześcijan w tych 
trudnych rejonach”.

Samuel czytający Biblię.



CO DALEJ?
Dziękujemy, że towarzyszyłeś naszym indyjskim siostrom i braciom w modlitwie w tym 
miesiącu. Sama świadomość, że na całym świecie są wierzący, którzy się za nich mo-
dlą, jest ogromną zachętą dla Kościoła na całym świecie. Sagar jest liderem z Indii, 
który doświadczył wielu prześladowań. Powiedział nam: „Byłem bardzo zachęcony, 
kiedy dowiedziałem się, że kiedy przechodzimy prześladowania, nie tylko miejscowy 
Kościół modli się za nas, ale także wierzący na całym świecie. Ta świadomość dała mi 
ogromną siłę i radość”.

Jeśli chcesz kontynuować podróż z prześladowanym Kościołem, odwiedź naszą stro-
nę www.opendoors.pl lub zadzwoń 22 250 16 70.  



Oto trzy rzeczy, które możesz teraz zrobić:

NIE PRZESTAWAJ SIĘ MODLIĆ.
Dodaj swój adres do listy mailingowej, śledź nasze kanały mediów społecznościowych, 
aby zyskać więcej sposobności do modlitwy za prześladowany Kościół.

WESPRZYJ.
Możesz wpłacić darowiznę, zorganizować zbiórkę pieniędzy lub dołączyć darczyńców, 
żeby zwiększyć niezbędne wsparcie dla Twoich prześladowanych sióstr i braci.  

ZABIERZ GŁOS.
Obejrzyj film ze świadectwem Vinity i podziel się nim. Napisz do parlamentarzystów 
i podziel się szokującym raportem London School of Economics na temat tego, jak eks-
tremiści wykorzystują kłamstwa i propagandę do wzbudzania przemocy. Zaangażuj się 
w naszą kampanię w mediach społecznościowych, udostępniając krótkie filmy i ozna-
czaj polityków, influencerów i gazety. Użyj  hashtagu  #StandforTruthIndia.



www.opendoors.pl
(22) 250 16 70


