
ników (patrz str. 10). To straszne 
doświadczenie pozostawiło w niej 
głęboką traumę. Aisha ma jeszcze 
długą drogę do przebycia zanim 
wyleczy się z tego przeżycia. Módl-
my się dla niej o siłę, nową radość 
i nadzieję. /

AFRYKA 
5. Wtorek
NIGER: Kilka lat temu chrześcija-
nin Roger poślubił muzułmankę. 
Początkowo wszystko było w 
porządku, ale potem jej rodzina 
zaczęła wywierać na niego presję, 
aby nawrócił się na islam. Kiedy nie 
poddał się, zabrali mu żonę i 5-letnią 
córkę, powodując głęboką rozpacz. 
Poprośmy Jezusa, aby go wspierał 
i pocieszał. /

6. Środa
WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ: 
Jérémie odmówił dalszego 
uczestnictwa w animistycznych 
rytuałach po tym, jak nawrócił się 
do Jezusa, dlatego musiał znosić 
wyśmiewanie, wykluczenie, a na-
wet ataki fizyczne. Módlmy się, 
aby Jezus zachował Go i jego ro-
dzinę oraz o to, aby Jérémie nadal 
był odważny i wierny Jezusowi. /

7. Czwartek
GWINEA: Studia w Kairze uczyniły 
z Ahmada* szanowanego nauczy-
ciela islamu, ale kiedy poprzez 
modlitwy chrześcijan został uzdro-
wiony ze swoich problemów psy-
chicznych, a potem zaczął naślado-
wać Jezusa, musiał uciekać przed 
gniewem muzułmanów. Prośmy 
o Bożą ochronę i prowadzenie dla 
Ahmeda. /

8. Piątek
GAMBIA: Gdy Mariama została 
chrześcijanką, mąż rozwiódł się 
z nią i została wykluczona ze 
swojej rodziny. W małym sklepie 
stara się zarobić na jedzenie i wy-
najem dla siebie oraz sześciorga 
dzieci. Prośmy Jezusa, aby dał im 
wszystko, czego potrzebują i o to, 
aby ich krewni również poznali 
Jezusa. /
 

9. Sobota
GAMBIA: Krzysztof musiał wypro-
wadzić się z domu, który wynajął 
od muzułmanów, ponieważ nie 
zastosował się do ich prośby o za-
przestanie prowadzenia studiów 
biblijnych dla chrześcijan nawró-
conych z islamu. Módlmy się, aby 
znalazł nowy dom dla swojej rodziny 
i kontynuował swoją służbę. /
 

10. Niedziela
MAROKO: Módlmy się za Mazena*, 
który został wyrzucony z domu 
z powodu decyzji o życiu z Jezu-
sem. Prośmy Jezusa Chrystusa, by 
pomógł Mazenowi zapewnić mu 
środki do życia i postawił po jego 
stronie innych chrześcijan. /

11. Poniedziałek
TUNEZJA: Ze względu na swoją 
wiarę Mustafa* musiał cierpieć 
poważne prześladowania. Teraz 
cierpi z powodu fizycznych i du-
chowych konsekwencji. Prośmy 
Jezusa Chrystusa, aby całkowicie 
wyleczył Mustafę. /

12. Wtorek
LIBIA:  Younes* potajemnie studiu-
je Biblię bez wiedzy swojej muzuł-
mańskiej rodziny; nawet jego żona 
o tym nie wie. Prośmy Jezusa, aby 
dał Younesowi mądrość, by zrozu-
miał Biblię i mógł wzrastać w wie-
rze, a także by był przygotowany do 
dzielenia się Ewangelią z innymi. /

AZJA 
ŚRODKOWA
13. Środa
AZJA ŚRODKOWA: Kościół 
w mieście, którego nazwy nie 
można podać ze względów bez-
pieczeństwa, przygotowuje się do 
złożenia wniosku o oficjalną reje-
strację. Jest to bardzo trudny pro-
ces, a jego społeczność doświad-
czyła już wielu prześladowań ze 
strony władz. Poprośmy Jezusa 
Chrystusa, aby dał im swoje bło-
gosławieństwo. /
 

14. Czwartek
UZBEKISTAN: Dziękujmy za zaska-
kująco pozytywny wynik procesu 
przeciwko 8 chrześcijanom na-
wróconym z islamu, aresztowanym 
w listopadzie 2018 r. Sędzia skazał 
każdego z nich na karę grzywny w 
wysokości około 45 euro (można 
było się spodziewać dziesięcio- lub 

nawet czterdziestokrotności tej 
kwoty). Chrześcijanie dziękują za 
wszystkie modlitwy. /

15. Piątek
TADŻYKISTAN: Kontynuujmy 
modlitwę za Bahroma Kholma-
towa, który został aresztowany 
10 kwietnia 2017 r. i skazany na 
3 lata za »ekstremizm«. Nie może 
przyjmować gości i jest ściśle mo-
nitorowany, ale radzi sobie dobrze 
mimo tych okoliczności. Módlmy 
się także za jego żonę i kościół. /

16. Sobota
KIRGISTAN: Jakur* został ob-
rażony i pobity przez czterech 
pijanych młodych mężczyzn za 
swoją chrześcijańską wiarę.
Kiedy zaprzyjaźniony policjant 
przestrzegł czterech mężczyzn, 
że cały świat będzie wiedział, co 
zrobili, poprosili Jakura o przeba-
czenie i błagali go, aby nie skła-
dał przeciwko nim doniesienia. 
Dziękujmy Jezusowi Chrystusowi 
za ten zaskakujący zwrot. /

INDIE
17. Niedziela
INDIE: Lider wspólnoty i jego 
rodzina ze wschodniej części 
Indii otrzymywali anonimowe 
telefony z groźbą śmierci.
Prośmy Jezusa Chrystusa, aby 
trzymał z dala od nich całe zło, 
by nie musieli żyć w ciągłym 
strachu, ale wiedzieli, że są bez-
pieczni w Bogu. /

KOBIETY 
1. Piątek
EGIPT: Każdego roku uprowadza-
nych jest wiele chrześcijańskich 
dziewcząt i młodych kobiet; 
niewiele z nich wraca (patrz 
str. 6-7). Módlmy się o ochronę 
młodych chrześcijanek i pomoc 
Jezusa dla wszystkich uprowa-
dzonych dziewcząT. /

2. Sobota
AZJA ŚRODKOWA: W wielu kul-
turach Azji Środkowej kobiety 
są uważane za gorsze. To spra-
wia, że chrześcijanki są bardziej 
narażone na prześladowania, 
zwłaszcza kobiety nawrócone 
z innych religii (patrz str. 8-9).
Biblijne spojrzenie na kobiety, 
małżeństwo i rodzinę często 
działa na nie uwalniająco. Módl-
my się o wspierane przez Open 
Doors seminaria o tej tematyce. /

3. Niedziela
MAROKO: »Tak bardzo się boję, 
że moi rodzice się dowiedzą. 
Mój ojciec by mnie zabił« – 
mówi 21-letni Nadeen*, która 
potajemnie naśladuje Jezusa 
(patrz str. 10). Módlmy się za nią 
i jej przyjaciółkę Fatimę*, która 
jest w podobnej sytuacji, aby 
Jezus je chronił i pozwolił ich ro-
dzicom poznać prawdę. /

4. Poniedziałek
NIGERIA: Podczas ataku islam-
skich ekstremistów na jej wio-
skę, Aisha – matka trójki dzieci 
została zgwałcona przez bojow-
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18. Poniedziałek
INDIE: Módlmy się za wiosenne 
wybory parlamentarne, aby po-
wstał rząd, który będzie chronił 
mniejszość chrześcijańską.
Pod rządami hinduskiej partii 
nacjonalistycznej BJP prześlado-
wania chrześcijan gwałtownie 
nasiliły się od ostatnich wyborów 
krajowych w 2014 r. /

19. Wtorek
INDIE: Módlmy się o Boże pocie-
szenie i troskę o pewną chrze-
ścijankę ze wschodu kraju.
Z powodu wiary w Jezusa była 
dręczona przez zięcia i ostatecz-
nie wypędzona z domu. / 

AZJA PŁD.          
I WSCH. 

20. Środa
PAKISTAN: Chwalmy Boga, że 
uniewinnienie chrześcijanki Asi 
Bibi, skazanej na śmierć za bluź-
nierstwo w 2010 r., zostało po-
twierdzone przez Sąd Najwyższy 
29 stycznia. Módlmy się o ochro-
nę dla niej i jej rodziny, sędziów 
i prawnika oraz wszystkich chrze-
ścijan w Pakistanie, aby w wyniku 
uniewinnienia nie dochodziło do 
przemocy wobec nich. /

Aisza na seminarium radzenia 
sobie z traumą prowadzonym 
przez Open Doors

Asia Bibi
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>>  Hagar nazwała Pana 
przemawiającego do niej Tyś Bóg 
widzialny...

21. Czwartek
MALEDIWY: Wybrany w ubie-
głym roku prezydent wezwał 
islamskich uczonych, nauczy-
cieli i instytucje edukacyjne do 
nauczania dzieci prawdziwie 
islamskich nauk. Módlmy się 
o dzieci tajnych chrześcijan, aby 
Jezus zachował ich serca i o to, 
by poznali Go, pomimo indoktry-
nacji i rozpoczęli z Nim życie. /

22. Piątek
SRI LANKA: Módlmy się o semi-
naria na temat przygotowania 
i postępowania w przypadku 
prześladowań, które będą się 
odbywać w miejscach, gdzie 
owe działania są szczególnie 
dotkliwe i powszechne. Prośmy 
Jezusa Chrystusa o bezpie-
czeństwo na miejscu i o to, aby 
uczestnicy byli zachęcani przez 
Ducha Świętego. /

23. Sobota
CHINY: Aby uniknąć ograniczeń 
i aresztowań chrześcijan przez 

władze państwowe, większe ko-
ścioły dzielą się na małe, domo-
we. Prośmy Jezusa Chrystusa, 
aby szczególnie pobłogosławił 
i wyposażył przywódców tych 
nowych grup, by dobrze przewo-
dzili swoim domowym kościołom 
w nasilających się prześladowa-
niach. /

24. Niedziela
CHINY: Chrześcijanie nawróceni 
z buddyzmu są często poddawa-
ni presji przez członków rodziny, 
aby uczestniczyli w bałwo-
chwalstwie i kulcie przodków.
Módlmy się, by chrześcijanie byli 
świadkami wyzwalającej miłości 
Jezusa i o to, aby ich rodziny mo-
gły poznać prawdziwego Boga. /

25. Poniedziałek
BANGLADESZ: Prośmy Jezusa 
o pomoc dla chrześcijan w gó-
rzystym regionie południowo-
-wschodniej części kraju. »Jeśli 
nie wrócisz do buddyzmu, nie 
możesz rozmawiać z buddystami, 
pracować z nimi lub żyć z nimi« – 
powiedziano im. /

26. Wtorek
MJANMA: Dziękujmy za moż-
liwość szkolenia prawników 
chrześcijańskich. Pomoc prawna 
w sporach z władzami jest wielką 
pomocą dla wielu chrześcijan – na 
przykład dla Thun*, chrześcijanina 
nawróconego z buddyzmu, który 
wraz ze swoją rodziną został wy-
rzucony z domu. Módlmy się za 
nowy dom dla nich. /

27. Środa
MJANMA: Ewangeliczna uroczy-
stość bożonarodzeniowa zakoń-
czyła się nagle, gdyż rozwście-
czony tłum zebrał się wokół domu, 
rzucając kamieniami w okna.
Dwóch chrześcijan zostało tak 
ciężko rannych, że trzeba ich było 
zabrać do szpitala. Prośmy Jezusa, 
aby dotknął serc agresorów oraz 
o to , aby chrześcijanie odważnie 
trzymali się Jezusa pomimo szoku-
jącego doświadczenia. /

28. Czwartek
WIETNAM: Van* z północy kraju 
był już kilkakrotnie aresztowany 
za głoszenie Ewangelii. W lipcu 
2018 r., 30 osób śledziło go i po-
biło do nieprzytomności, grabiąc 
jego dom i niszcząc. Módlmy się 
o powrót do zdrowia dla Vana, 
który w wyniku ataku stracił słuch 
i nadal wraca do zdrowia po urazie 
głowy, a także dla jego żony, która 
również została pobita. /
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Kościół w Jolo na Filipinach po ataku bombowym 
27 stycznia

29. Piątek
MALEZJA: Módlmy się o ochronę 
i dobro chrześcijan nawróconych 
z islamu. Niektórzy donosili, że ich 
rodzina ich nęka, aby zrezygnowali 
z wiary w Jezusa. Prośmy Jezusa 
Chrystusa, aby umocnił swoich na-
śladowców. /
 

30. Sobota
BRUNEI: Codzienna prasa lokalna 
donosi, że osoby przechodzące na 
islam otrzymują prezenty i wspar-
cie finansowe. Módlmy się, aby 
Jezus pomógł chrześcijanom po-
zostać Mu wiernymi, nawet jeśli to 
niesie ze sobą niedogodności i wy-
wiera na nich presję. / 

31. Niedziela
FILIPINY: W zamachu bombowym 
na kościół katolicki w Jolo na po-
łudniu kraju zginęło co najmniej 
20 osób, a 81 zostało rannych. Atak 
miał miejsce podczas porannego 
nabożeństwa 27 stycznia. Prośmy 
Jezusa Chrystusa, aby pocieszał 
krewnych tych, którzy zostali zabici 
i aby uzdrawiał wszystkich, którzy 
są ranni. /
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