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Jezusa Chrystusa o łaskę wiary dla 
terrorystów oraz aby przyjęli Go 
jako swego Pana i Zbawiciela. /

4. Czwartek
LIBIA: Byli muzułmanie, którzy 
zostali naśladowcami Jezusa, 
są poddawani wielkiej presji ze 
strony swoich rodzin, aby porzucić 
nową wiarę. Prośmy Boga, aby dał 
im siłę do trwania przy Chrystusie 
i bycia świadkiem Jego miłości 
w swoich rodzinach. /

5. Piątek
PAKISTAN: Prośmy Boga, aby 
ochraniał chrześcijańskie kobiety 
i dziewczęta, które są często po-
rywane, zmuszane do małżeństwa 
oraz przejścia na islam.  Módlmy 
się także za chrześcijanki żyjące 
w muzułmańskich rodzinach, aby 
trwały w wierze chrześcijańskiej. /

6. Sobota
ERYTREA: Chociaż część chrześci-
jan we wrześniu wypuszczono na 
wolność, to setki innych nadal jest 
więzionych w strasznych warun-
kach. Prośmy Boga, aby wzmocnił 
i pocieszył, napełnił radością oraz 
pokojem więzionych z powodu 
wiary. /

9. Wtorek
NIGERIA: Pomimo lockdownu 
związanego z koronawirusem, 
w ciągu ostatniego roku wzrosła 
liczba ataków na chrześcijan. Jed-
ną z ofiar jest Victor, który został 
postrzelony przez pasterzy Fulani. 
Przeżył, ale jego prawa noga mu-
siała zostać amputowana. Teraz 
bardzo się martwi o to, jak znajdzie 
pracę jako inwalida. Módlmy się, 
aby Bóg dał mu pracę. /

10. Środa
INDIE: Prośmy Jezusa Chrystusa, 
aby chronił Ajaya*, który z powodu 
budowy kaplicy jest zastraszany.
Prawie codziennie na plac budowy 
przychodzą hinduscy ekstremiści, 
policjanci i grożą zburzeniem ko-
ścioła oraz że zabiją Ajaya, jeśli nie 
zaprzestanie budowy. /

11. Czwartek
IRAK: Tzw. Państwo Islamskie, 
podobnie jak i inne islamskie 
grupy terrorystyczne, nadal dzia-
ła w niektórych częściach kraju. 
Narastający ekstremizm religijny 
można zaobserwować w całym 
społeczeństwie. Dziękujmy Bogu 
za odwagę chrześcijan, którzy 
mimo to pozostają w kraju. Módlmy 

się, aby byli oni światłem i solą 
dla swojego narodu./

12. Piątek 
SYRIA: Módlmy się za chrze-
ścijan nawróconych z islamu. 
Z jednej strony poddawani są oni 
presji w swoich środowiskach 
rodzinnych. Z drugiej strony są 
celem dla islamskich grup terro-
rystycznych, które kontrolują pół-
nocną część kraju. Módlmy się 
o bezpieczeństwo dla nich. / 

13. Sobota 
SUDAN: Dziękujmy Jezusowi za 
pozytywne zmiany w tym kraju. 
Wprawdzie poziom prześlado-
wań chrześcijan jest nadal 
bardzo wysoki, jednak w ciągu 
ostatniego roku rząd tymczasowy 
podjął kroki w kierunku zwięks-
zenia wolności religijnej. Módlmy 
się o ochronę dla władz, które 
angażują się na rzecz zapewni-
enia swobód obywatelskich dla 
chrześcijan. / 
 

14. Niedziela
ARABIA SAUDYJSKA: W Arabii 
Saudyjskiej prawo do opieki nad 
dziećmi należy do rodziny wielo-
pokoleniowej, a nie do samych 
rodziców. Jeśli chrześcijanin 
zostanie odrzucony przez swoją 
rodzinę, może to oznaczać, że nie 
będzie miał kontaktu ze swoimi 
dziećmi. Módlmy się, aby całe 
rodziny nawracały się na wiarę 
chrześcijańską. /

15. Poniedziałek
MALEDIWY: Prośmy Jezusa, 
aby malediwscy chrześcijanie 
mieli dostęp do Pisma Świętego. 

MODLITWA ZA KRAJE ŚIP (1−28)

1. Poniedziałek
KOREA PÓŁNOCNA: Prośmy 
Boga, aby wskazywał rodzicom 
jak w sposób mądry i bezpieczny 
mają dzielić się wiarą ze swoimi 
dziećmi, gdyż są one uczone, że 
chrześcijanie są zdrajcami. Siła 
propagandy jest tak wielka, że 
dzieci donoszą na swoich rodzi-
ców, gdy dowiadują się, że są oni 
chrześcijanami. /

2. Wtorek
AFGANISTAN: Módlmy się 
o opiekę nad naszymi braćmi 
i siostrami w wierze. Nawet 
najmniejsze podejrzenie o od-
stępstwo od islamu może prowa-
dzić do prześladowań, a nawet 
śmierci. Nawrócenie się na wiarę 
chrześcijańską jest postrzegane 
jako hańba dla rodziny i wspólno-
ty, która musi zostać zmyta przez 
krew. /

3. Środa
SOMALIA: Radykalna islami-
styczna organizacja terrory-
styczna Asz-Szabab kontroluje 
większość obszarów wiejskich 
Somalii. Grupa ta prześladuje 
każdego, kogo podejrzewa o zo-
stanie chrześcijaninem. Prośmy 

Na dzień obecny nie ma jeszcze 
pełnego tłumaczenia Biblii w ich 
języku narodowym. Ponadto, 
posiadanie Biblii jest nielegalne 
i surowo karane, ponieważ rząd 
wymaga, aby wszyscy obywatele 
Malediwów byli muzułmanami. /

16. Wtorek
EGIPT: W ciągu ostatniego 
roku z powodu wiary wielu 
chrześcijan padło ofiarą prze-
mocy fizycznej lub seksualnej. 
W grudniu podczas ataku nożem, 
ekstremiści zabili koptyjskiego 
chrześcijanina i zranili ciężko 
dwóch pozostałych. Módlmy się, 
aby napastnicy poznali Jezusa 
i chcieli przyjąć Go jako swojego 
Zbawiciela. /

17. Środa 
CHINY: Módlmy się za pastora Li, 
który spędził pięć dni w areszcie 
tymczasowym i został ukara-
ny grzywną, ponieważ jego 
wspólnota domowa nie chciała 
przystąpić do uznawanego przez 
państwo kościoła – Patriotycz-
nego Ruch Potrójnej Autonomii.
Prośmy Boga, aby próba zastras-
zenia nie powstrzymywała Li od 
służenia chrześcijanom w jego 
regionie. /

7. Niedziela
JEMEN: Chrześcijanie nawróce-
ni z islamu muszą zachowywać 
swoją nową wiarę w tajemnicy. 
W przypadku odkrycia jej przez 
rodzinę, ich życie jest często 
w wielkim niebezpieczeństwie. 
Prośmy Jezusa, aby dał im możli-
wość nawiązania kontaktu z innymi 
chrześcijanami, tak aby mogli sobie 
nawzajem dodawać odwagi i siły. /

8. Poniedziałek
IRAN: Za przynależność do kościo-
ła domowego, Saheb został skaza-
ny na sześć lat więzienia. W listo-
padzie został skazany na chłostę 
(80 batów) za picie wina podczas 
Wieczerzy Pańskiej (komunii). 
Módlmy się za niego i wszystkich 
innych uwięzionych chrześcijan 
w Iranie, aby Jezus był blisko nich 
i napełniał ich nadzieją. /
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Psalm 119,87 

>> Omal nie zgładzili mnie na ziemi; 
ja zaś nie porzuciłem Twoich przy-
kazań

OPEN DOORS 02//2021
18. Czwartek
MJANMA: Kiedy żona Tuna* 
dowiedziała się, że porzucił bud-
dyjską wiarę, by naśladować 
Jezusa, rozwiodła się z nim.
Jej krewni zniszczyli mu dom i za-
bronili kontaktować się z dziećmi. 
Prośmy Jezusa o pocieszenie 
Tuna w jego samotności. /

 

19. Piątek
WIETNAM: Na obszarach wiej-
skich ukształtowanych przez 
buddyzm lub animizm, wiara 
chrześcijańska postrzegana jest 
przez wielu ludzi jako coś wro-
giego. Chrześcijanie doświad-
czają wykluczenia społecznego, 
przemocy i dyskryminacji ze 
strony władz lokalnych. Módlmy 
się, aby odpowiedzieli swoim 
prześladowcom miłością i prze-
baczeniem. /

20. Sobota
MAURETANIA: Zgodnie z pra-
wem, odwracanie się od islamu 
na rzecz innej wiary, podobnie 
jak i krytykowanie islamu, może 
być karane śmiercią. Mimo tego, 
że kara ta właściwie nie jest sto-

sowana, to jednak prawo stanowi 
wielkie zagrożenie dla chrześci-
jan nawróconych z islamu. Mó-
dlmy się o prawdziwą wolność 
religijną w kraju. /

21. Niedziela
UZBEKISTAN: Władze starają się 
powstrzymać życie kościelne 
i ewangelizację. Kazania w ję-
zyku uzbeckim są nielegalne, do-
zwolone jest tylko mówienie ka-
zań w języku rosyjskim, ponieważ 
język ten jest rozumiany przez 
bardzo niewielu młodych Uzbe-
ków. Módlmy się, aby Ewangelia 
dotarła jednak do jak największej 
liczby ludzi. /

22. Poniedziałek
LAOS: Dziękujmy Jezusowi za to, 
że trzech uwięzionych chrześci-
jan zostało uwolnionych (Open 
Doors wzywało do modlitwy za 
nich w listopadzie ubiegłego 
roku). Mężczyźni zostali areszto-
wani za dzielenie się Ewangelią. 
Módlmy się, aby przez odbycie 
kary więzienia nie byli zastrasze-
ni, lecz nadal odważnie podążali 
za Jezusem. /

23. Wtorek
TURKMENISTAN: Państwo ści-
śle monitoruje kościoły i działal-
ność religijną. Regularnie odby-
wają się policyjne »naloty« na 
kościoły i domy, podczas których 
chrześcijanie są przesłuchiwani, 
aresztowani i karani grzywną. 
Prośmy Jezusa, aby trzymał 
chrześcijańskie zgromadzenia 
w ukryciu przed oczami władz. /

24. Środa
ALGIERIA: Władze surowo wy-
stępują przeciw chrześcijanom 
i w ciągu ostatnich dwóch lat 
zamknęły wiele kościołów. Pro-
śmy Jezusa Chrystusa, aby Jego 
naśladowcy ciągle szukali nowych 
sposobów do spotkań jako wspól-
nota i wspólnego czytania Pisma 
Świętego. /

25. Czwartek
TURCJA: Co najmniej 25 chrze-
ścijanom z zagranicy odmówiono 
w ubiegłym roku wizy lub zezwo-
lenia na pobyt. Wśród chrześcijan 
zmuszonych do opuszczenia kraju 
było wielu liderów. Tymczasem 
szkolenie nowych przywódców 
kościelnych jest w Turcji zakazane. 
Módlmy się, aby Jezus umacniał 
kościoły. /

26. Piątek
TUNEZJA: Ekstremistyczni muzuł-
manie otoczyli Hameda i znisz-
czyli jego samochód. Módlmy się 
za niego i za innych chrześcijan 
nawróconych z islamu, którzy są 
zastraszani i zaniepokojeni takimi 
atakami. Prośmy Boga, aby napeł-
nił ich pokojem. /

27. Sobota
MAROKO: Zgodnie z prawem, każ-
dy Marokańczyk jest muzułmani-
nem. Nawracanie mieszkańców 
na inną wiarę jest karalne.
Módlmy się o ochronę dla tych 
chrześcijan, którzy mimo wszystko 
opowiadają Ewangelię; oraz o to, 
aby dzięki ich odwadze wielu ludzi 
znalazło drogę do Jezusa. /

28. Niedziela
MALI: Muzułmańscy przywódcy 
religijni o ekstremistycznych po-
glądach przyczyniają się do rady-
kalizacji społeczeństwa. Prośmy 
Jezusa, aby dotknął serc mieszkań-
ców Mali oraz aby zainteresowali 
się wiarą chrześcijańską. /

                    
Imię zmienione*
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