
3. Niedziela
KOLUMBIA: »Módlcie się za moje 
plemię i za wioskę. Wielu ludzi, 
zwłaszcza starszych, nadużywa
alkoholu. Chciałbym bardzo, aby 
poznali Jezusa«, prosi Abnober. 
23-latek, jako nastolatek, doświad-
czył Bożego uwolnienia od narko-
tyków i alkoholu (patrz strona 10). 
Poprośmy Jezusa Chrystusa,
aby objawił się ludziom z wioski
Abnobera. / 

4. Poniedziałek
KOLUMBIA: Aby »ukarać« chrześ
cijańskich liderów za ich służbę, 
grupy przestępcze rekrutują lub 
porywają ich dzieci (więcej na 
stronie nr 3). Prośmy Pana Boga, 
aby chronił chrześcijańskie dzieci, 
by nie wpadły w ręce bojówkarzy. / 

5. Wtorek
KOLUMBIA: Dzieci chrześcijan 
z indiańskich plemion często 
są zmuszane do uczestniczenia 
w plemiennych rytuałach z udzia
łem magii i wywoływaniem 
duchów (patrz strona 3) na terenie 
szkoły. Niektóre dzieci opuszczają 
z tego powodu bardzo wiele lekcji.
Poprośmy Boga o rozwiązanie, 
które zapewni dzieciom dostęp do 
edukacji. / 

9. Sobota
SOMALIA: Chociaż w Somalii 
grozi jej za to śmierć, Amina* (18) 
przyjęła Jezusa Chrystusa jako 
swojego Pana. Jej rodzice dowied-
zieli się o tym i naciskają na Aminę, 
by powróciła do islamu. Prośmy 
Boga, aby każdego dnia na nowo 
zachęcał Aminę do trwania w
wierze i zaufaniu. /

10. Niedziela
KENIA: Módlmy się o wzmocnie
nie Johna* i Mary*. Wspólnie w 
domu organizują chrześcijańskie 
spotkania, co wiąże się ze sprze
ciwem ze strony muzułmańskich 
sąsiadów. W ich trakcie sąsie-
dzi rzucają w okna kamieniami. 
Małżeństwo otrzymuje groźby,
kilka razy musieli się ukrywać. 
John i Mary czują się wyczerpani. / 

11. Poniedziałek
KENIA: Rodzice Jemimy próbują 
nakłonić ją do powrotu do islamu. 
Grożą jej małżeństwem z muzuł
maninem. Jemima obawia się,
że wtedy nie będzie mogła spoty-
kać się z innymi chrześcijanami. 
Módlmy się o przemianę serc
rodziców Jemimy i aby uwierzyli
w Ewangelię. /

12.  Wtorek
UGANDA: Przełożony Josepfa* 
kazał go szpiegować, aby dowie
dzieć się, czy został chrześcijani
nem. Josepf stracił pracę i źródło 
utrzymania. W domu zaczęło wszy-
stkiego brakować. Poprośmy Boga, 
aby zapewnił rodzinie Josepfa 
wszy stko to, co jest im niezbędne 
do codziennego funkcjonowania. /

13. Środa
UGANDA: Módlmy się o Susan,
o jej powrót do zdrowia,
o ustąpienie bólu, z którym
się zmaga. W 2010 roku Ithungu, 
ojciec Susan, więził ją przez 
trzy miesiące w okrutnych wa
runkach. Chciał w ten sposób 
zmusić ją do powrotu do islamu. 
Susan bardzo powoli wraca do 
zdrowia. Operacja, która może jej 
pomóc, może zostać przeprowad-
zona dopiero za trzy lata. /

 
 

14. Czwartek
BURUNDI: Módlmy się o opiekę 
dla Louisa*, jego rodziny i ich 
pastora. Kiedy ojciec dowiedział 
się, że Louis został chrześcijani-
nem, wyrzucił go z domu i rodzi-
nnej firmy. Louisem i jego żoną 
opiekuje się teraz ich pastor, ale 
sam znajduje się w trudnej sytu-
acji ekonomicznej z powodu pan-
demii koronawirusa. / 

15. Piątek
TANZANIA: Kiedy Aisza* (18) 
porzuciła islam i przyjęła Jezusa 
jako swojego Zbawiciela, ro
dzice wyrzucili ją z domu. Aisza 
zamieszkała u swojej siostry, 
jednak czuje się bardzo przygnę-
biona. Boli ją to, że wiara w Pana 
Jezusa stała się przyczyną podzi-
ału w rodzinie. Prośmy Boga,
aby pocieszył i wzmocnił Aiszę. / 

CHRZEŚCI
JAŃSKIE DZIE
CI W KOLUMBII 

1. Piątek
KOLUMBIA: Open Doors prowa
dzi centra schronienia dla dzieci 
chrześcijańskich rodzin.   W okre-
sie świąt Bożego Narodzenia wie-
le dzieci odwiedza swoje rodzi ny. 
Poprośmy Jezusa Chrystusa, 
aby chronił dzieci, kiedy wracają 
do swoich domów i środowi-
ska, w którym oni lub ich rodzice 
doświadczają prześladowań. / 

2. Sobota
KOLUMBIA: Módlmy się 
  o  ochronę dla Timóteo. Timó
teo (19) ma w sercu pragnienie, 
aby mówić ludziom ze swojego 
plemienia o Jezusie (patrz stro
ny 6–7).  Jest to niebezpieczna 
służba, która skupi na nim uwagę 
przywódców plemiennych, ale 
także lewicowych grup zbrojnych 
(Guerilla), które są przeciwne 
chrześcijaństwu. /

AFRYKA 
PÓŁNOCNA 
16. Sobota
MAROKO: Mąż Habiby* roz
wiódł się z nią, gdy została 
chrześcijan ką. Módlmy się, aby 
mąż Habiby pozwolił jej nadal 
widy wać dzieci, a także, aby Je-
zus objawił mu się jako dobry Pan 
i Zbawiciel. /
 

17. Niedziela
TUNEZJA: Marwa* została 
odrzucona przez rodzinę z po
wodu wiary w Jezusa. Módlmy 
się o Marwę, aby Pan Jezus po-
darował jej nowy dom i aby miała 
możliwość poznania chrześcijan, 
którzy staną się jej towarzyszami 
w podążaniu za Jezusem Chrys-
tusem. /
 

18. Poniedziałek
LIBIA: Módlmy się za chrześ
cijan, którzy niedawno zostali 
ochrzczeni. Dziękujmy Panu
Jezusowi za ten odważny krok 
i prośmy Go, aby postawił obok 
nich dojrzałych chrześcijan,
którzy staną się ich nauczycie-
lami i przyjaciółmi w wierze. / 
 

19. Wtorek
LIBIA: Emna* żyje w strachu
przed mężem, który szykanuje
ją i nakłania do porzucenia
wiary w Jezusa Chrystusa.
Módlmy się za męża Emny,
o skruszenie jego serca. Aby jej 
przywiązanie do Jezusa sprawi-
ło, żeby zapragnął poznać Boga 
swojej żony. /

6. Środa
KOLUMBIA: Daniela (13) i Sebas
tian (6) bardzo cierpią z powodu 
utraty ojca, który został zastrzelo
ny w 2019 roku (patrz strona 45). 
Módlmy się, aby dzieci znalazły 
schronienie i pocieszenie u nasze-
go Niebiańskiego Ojca. /

7. Czwartek
KOLUMBIA: Chrześcijanie z ple
mion indiańskich napotykają 
gwałtowny sprzeciw, gdy od
wracają się od tradycji plemie
nia i otwar cie deklarują wiarę 
w Jezusa Chrystusa. Módlmy się 
o mądrość dla nich, o właściwe 
wybory, aby wiedzieli, jak postępo-
wać i jak żyć w wierze. / 

AFRYKA WSCHOD
NIA I POŁUDNIO
WOWSCHODNIA 

8. Piątek
ETIOPIA: Kiedy muzułmańscy 
mieszkańcy wioski zrozumieli,
że Abdu* odwrócił się od islamu
i został chrześcijaninem, próbo
wali go zabić. Grupa chrześcijan 
usłyszała wołanie o pomoc i pomo-
gli Abdu wyrwać się z rąk napast-
ników. Podziękujmy Bogu za urato-
wanie Abdu. / 
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Timóteo

Daniela i Sebastian

Jedno z centrów schronienia dla dzieci 
chrześcijańskich w Kolumbii

Susan
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Psalm 16,1b 

>> Zachowaj mnie, Boże, bo 
chronię się u Ciebie!

OPEN DOORS 01//2021
INDIE
20.  Środa
INDIEN: Pastor Akash* i dziesię
ciu innych chrześcijan zostało 
zaatakowanych przez hinduskich 
ekstremistów. Napastnicy zabrali 
chrześcijan na policję. Tam byli 
torturowani i przymuszani do wy-
rzeczenia się Jezusa Chrystusa. 
Módlmy się za tych chrześcijan; 
o odwagę i siłę wiary. /

21.  Czwartek
INDIE: Módlmy się za pewną 
chrześcijańską rodzinę, która 
cierpi prześladowania z rąk 
mieszkańców wioski. Ich dom 
został zniszczony przez hindu-
skich ekstremistów i lokalnych 
policjantów. Prośmy Boga, aby 
trzymał swoją opiekuńczą dłoń 
nad rodziną i zatroszczył się
o nich w tej trudnej sytuacji. / 

22. Piątek
INDIE: Chrześcijańscy członko
wie mniejszości etnicznych na 
obszarach wiejskich doświa
dczają prześladowań ze strony 
swojej grupy etnicznej z powodu 
wiary w Jezusa. Prośmy Boga, 
aby napełnił ich swoją miłością, 
zwłaszcza tych, którzy są jedyny-
mi chrześcijanami w swoim ple-
mieniu i są zdani tylko na siebie. / 

CHINY/ KOREA 
PÓŁNOCNA 

23. Sobota
CHINY: Partia Komunistyczna 
planuje w tym roku obchodzić 
setną rocznicę powstania
i uświetnić ją wieloma uroczy
stościami. Negatywne głosy
w sprawie obchodów byłyby kło-
potliwe dla rządu. Obserwatorzy 
obawiają się wzmożonej inwigi-
lacji społeczeństwa. Módlmy się 
o mądrość dla chrześcijan, aby 
plany władz nie ograniczały życia 
Kościoła. / 
 

24. Niedziela
KOREA PŁN/CHINY: Kiedy Dae 
Bok* przybył do Chin, po raz 
pierwszy dowiedział się, że 
chrześcijanie na całym świecie 
modlą się za Koreę Północną. 
To bardzo go poruszyło i obiecał 
w zamian modlić się za Kościół 
na świecie. Bądźmy zachęcani 
przez to wydarzenie, aby nie 
ustawać w naszych modlitwach 
o mądrość i ochronę dla północ-
nokoreańskich chrześcijan. / 
 

25.  Poniedziałek
KOREA PŁN./CHINY: Pomimo 
trudnej sytuacji spowodowanej 
pandemią, dzięki kontaktom
w Chinach, Open Doors było
w stanie dostarczyć chrześcija
nom z Korei Północnej niezbędną 
pomoc. Podziękujmy za to Jezu-
sowi i poprośmy Go, aby nadal 
otwierał drzwi, dzięki którym 
będziemy mogli nieść pomoc 
 po trzebującym. /
 

AAZJA POŁUDNIO
WA I POŁUDNIO
WOWSCHODNIA 

26. Wtorek
NEPAL: Mąż Lality dotkliwie ją 
pobił, kiedy »przyłapał« ją na mo
dlitwie do Jezusa. Módlmy
się o uzdrowienie Lality i o to, by 
potrafiła wybaczyć mężowi. Mód-
lmy się również, aby mąż Lality
otworzył się na Ewangelię. /

27. Środa
BANGLADESZ: Módlmy się za 
wspól notę chrześcijan nawróc
onych z hinduizmu, którzy zostali 
wyklu czeni przez mieszkańców 
wioski. Nikt już nie sprzedaje im 
jedzenia ani nie rozmawia z nimi. 
Nawet ich przyjaciele i krewni 
odwrócili się od nich. Dziękujmy 
Panu, że chrze ścijanie nadal w Nim 
trwają. / 
 

28. Czwartek
MJANMA: Chrześcijanie z grupy 
etnicznej Rohingja są podwójnie 
prześladowani: Jako mniejszość 
etniczna doświadczają margina-
lizacji w kraju; jako chrześcijanie 
są dyskryminowani przez innych 
Rohingja. Módlmy się, aby Bóg 
codziennie przypominał im, jak 
cenni są w Jego oczach. / 

29. Piątek
LAOS: Żołnierze, miejscowi urzęd

nicy i mieszkańcy wsi zniszczyli 
dom pewnej chrześcijańskiej 
rodzi  ny. Żołnierze, miejsco-
wi urzędni cy i mieszkańcy wsi 
zniszczy  li dom pewnej chrześci-
jańskiej rodziny. / 
 

30. Sobota
WIETNAM: Módlmy się za małą 
wspólnotę chrześcijan, która 
cierpi z powodu szykan lokalnej 
społeczności. Mieszkańcy wsi 
zniszczyli ich zbiory ryżu i pobili 
kilku członków wspólnoty. Lokalne 
władze zakazały wszelkich spotkań 
chrześcijańskich. Módlmy się, aby 
prześladowania nie osłabiły tej 
małej społeczności. / 
 

31. Niedziela
SRI LANKA: Policjanci przerwali 
spotkanie kościoła domowego
i zabrali lidera wspólnoty na
komisariat.  Tam został oskarżony 
przez mnichów buddyjskich
o przymusowe nawracanie ludzi
na chrześcijaństwo. Policja porad-
ziła wspólnocie, aby zaprzestała 
działalności. Módlmy się, aby Bóg 
dał liderowi mądrość, co do
sposobu dalszego postępowania. /

*Imię zmienione

W jednym z kościołów na Sri Lance


