
4. Czwartek
EGIPT: Dziękujmy Jezusowi za to, 
że ocalił rodzinę Rameza i prośmy 
go o łaskę wiary dla napastni-
ków. »Błagałem Boga, by ocalił 
naszą rodzinę« – mówi Ramez*, 
gdy wspomina czas, kiedy w chrze-
ścijańskiej części jego wioski przez 
kilka dni tłum atakował chrześcijan 
po tym, jak kilka osób zostało fał-
szywie oskarżonych o bluźnierstwo 
(patrz strony 8-9)./ 

5. Piątek
EGIPT: Módlmy się o ochronę 
i szybkie wyjście na wolność 
65-letniego chrześcijańskiego 
aptekarza, który został uwięziony 
za rzekomą obrazę islamu na por-
talu społecznościowym Facebook 
(patrz strona 3). »Mój mąż nawet 
nie wie, jak działa Facebook« – 
mówi jego żona. / 

do której chrześcijanie mają zakaz 
wstępu. Partnerzy Open Doors pla-
nują w marcu zainstalować studnię 
z filtrem wody dla chrześcijan. /

10. Środa
NEPAL: Prośmy Jezusa Chrystu-
sa, aby uzdrowił Poonam, chronił 
ją przed kolejnymi napaściami 
oraz aby dał łaskę nawrócenia jej 
mężowi. Poonam* została pobita 
przez swojego męża z powodu wia-
ry w Pana Jezusa. / 

11. Czwartek
BANGLADESZ: W Lalmonirhat na 
północy kraju kilkusetosobowy 
tłum zniszczył domy trzech chrze-
ścijańskich rodzin nawróconych 
z islamu i groził im śmiercią.
Rodziny żyją w strachu przed ko-
lejnym atakiem. Pamiętajmy o nich 
w modlitwie. /

12.  Piątek
MJANMA: Módlmy się, by Bóg 
strzegł Paula*.  Ponieważ został 
chrześcijaninem, wraz z rodziną 
został wygnany ze swojej wioski. 
W nowym miejscu również nie był 
mile widziany. Przywódca wioski 
kazał go związać i wywieźć w nocy 
do dżungli. Następnego ranka zo-
stał uwolniony z ostrzeżeniem, że 
jako chrześcijanin nie może pozo-
stać we wiosce. /

13. Sobota
INDIE: Módlmy się za Nagesha* 
i Parimala*, których pole ryżowe 
zostało doszczętnie spalone przez 
hinduskich ekstremistów. Módlmy 
się, aby Pan Jezus dodał im odwagi 
i zapewnił byt ich rodzinom. Oboje 
nie mają innego źródła dochodu. /

14. Niedziela
INDIE: Módlmy się za Suraja 
i jego rodzinę, aby Pan Jezus 
dodał im sił, ufności i radości. 
Suraj* i jego rodzina zostali 
wygnani ze swojej wioski, po-
nieważ są chrześcijanami. Inni 
mieszkańcy wioski grozili, że ich 
zabiją, jeśli tam wrócą. Obecnie 
mieszkają u krewnych w innej 
miejscowości. /

15. Poniedziałek
INDIE: Prośmy Pana Jezusa, aby 
dał swoim naśladowcom siłę, 
odwagę i wytrwałość, by nie 
ulegli presji społecznej. Ekstre-
mistyczni hinduiści prowadzą 
agresywne »kampanie rekonwer-
sji« i naciskają na chrześcijan 
nawróconych z hinduizmu, aby 
powrócili do tradycyjnej religii./ 
 

16. Wtorek
INDIE: Módlmy się za pogrążo-
ne w żałobie dzieci, Arti* (11) 
i Aryan* (5). Odkąd 20 lat temu 
Mohan* został chrześcijaninem, 
znosił prześladowania ze stro-
ny krewnych i hinduistycznych 
ekstremistów. Pod koniec 2020 r. 
Mohan zmarł zaledwie kilka dni 
po tym, jak po urodzeniu trze-
ciego dziecka zmarła jego żona 
i noworodek. / 

17. Środa

EGIPT
1. Poniedziałek
EGIPT: Dziękujmy za gotowość 
do przebaczenia i odwagę wielu 
egipskich chrześcijan, którzy są 
świadkami miłości Pana Jezusa 
we wrogim środowisku. 
Chrześcijanie spotykają się 
w Egipcie z dużą dyskryminacją, 
nierzadko dochodzi też do brutal-
nych ataków (patrz strony 4-5). 
Prośmy Jezusa Chrystusa, aby 
ich umacniał. /

2. Wtorek 
EGIPT: Módlmy się za małą, ale 
rosnącą liczbę chrześcijan na-
wróconych z islamu. Módlmy się 
o mądrość i Boże prowadzenie 
dla tych chrześcijan oraz o przy-
chylność ich krewnych, ponieważ 
to ze strony rodziny często grożą 
im prześladowania./

3. Środa
EGIPT: Módlmy się za żonę Na-
shaata i czwórkę jego dzieci; 
o Bożą ochronę, pocieszenie 
i pokój. Odkąd 41-letni Nashaat 
Ezzat Mahfouz został zamordowa-
ny przez islamskich ekstremistów 
w 2019 roku, jego rodzina otrzy-
muje groźby, zwłaszcza 13-letnia 
córka Maresta (patrz strony 6-7). /

INDIE: 31 grudnia grupa hindu-
skich ekstremistów wtargnęła 
do domu Rakesha i Leeli Alave, 
którzy przygotowywali z kilkoma 
innymi chrześcijanami nowo-
roczne spotkanie modlitewne. 
Ekstremiści tak dotkliwie pobili 
chrześcijan, że Leela, która była 
w zaawansowanej ciąży, straciła 
dziecko./ 

18. Czwartek
SRI LANKA: Lider wspólnoty, 
Nalaka*, został zaatakowany 
i pobity przez tłum podczas spo-
tkania z chrześcijanami. Jego 
kierowca, buddysta, również zo-
stał pobity. Módlmy się, aby Pan 
Jezus ich podniósł, a szczególnie 
prośmy o łaskę dla kierowcy. /

AZJA ŚROD. 
I WSCHOD.  

19. Piątek
AZJA ŚRODKOWA: W grudniu 
2020 roku lokalny przywódca 
muzułmański i jego rodzina na-
wrócili się do Chrystusa. Jest 
to bardzo trudne i niebezpieczne 
w tym regionie, zwłaszcza dla 
człowieka o jego pozycji społecz-
nej. Dziękujmy Bogu i módlmy się 
za tę rodzinę, prosząc o wzrost 
w wierze i o ochronę. /

6. Sobota
EGIPT: Dziękujmy za cud – Sara* 
została zaatakowana nożem przez 
islamskiego ekstremistę, ale udało 
jej się przeżyć.  Jej wiara od tego 
czasu stała się jeszcze silniej-
sza (patrz strona 10). Módlmy się 
o całkowite wyzdrowienie Sary 
i o ochronę dla niej i jej córki. Od 
napadu Sara bardzo martwi się 
o córkę. /

7. Niedziela
EGIPT: Módlmy się o Bożą opie-
kę dla chrześcijańskich kobiet 
i dziewcząt w Egipcie, które 
często są porywane, zmuszane 
do małżeństwa oraz przejścia na 
islam. Módlmy się także o Bożą 
pomoc dla osób, które zostały 
uprowadzone oraz o to, by władze 
podjęły intensywne działania na 
rzecz ich uwolnienia. /
 

8. Poniedziałek
EGIPT: Módlmy się, aby wielu 
ekstremistów nawróciło się do 
Chrystusa i tak jak Paweł z prze-
śladowców stali się Jego na-
śladowcami. Wpływ islamskich 
ekstremistów jest szczególnie silny 
na obszarach wiejskich w połu-
dniowym Egipcie. Prześladują oni 
chrześcijan i podsycają niena-
wiść./

AZJA POŁ. 
I POŁ.-WCHOD.
9. Wtorek
SRI LANKA: Módlmy się o powo-
dzenie planowanego projektu. 
W jednej z tutejszych wiosek 
chrześcijanie nie mają dostępu do 
wody, ponieważ jedyna studnia 
znajduje się w świątyni buddyjskiej, 
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Rodzina Nashaat (od lewej): 
Maresta, wdowa Magda z synem 
Bavly, Mirola i Mira  

Modlący się egipscy chrześcijanie

Aryan i Arti
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Psalm 26,1 

>> Oddaj mi, PANIE, sprawiedliwość, 
bo nienagannie postępowałem i nie 
byłem chwiejny, pokładając nadzieję 
w Panu.«

OPEN DOORS 03//2021
20.  Sobota
AZJA ŚRODKOWA: W grudniu 
ubiegłego roku aresztowano lo-
kalnych partnerów Open Doors, 
którzy rozprowadzali pomoc hu-
manitarną i prezenty świąteczne 
w odległym regionie kraju, jed-
nocześnie głosząc Ewangelię.
Dziękujmy, że wypuszczono ich 
już po kilku godzinach po zapła-
ceniu grzywny. /

21.  Niedziela 
KIRGISTAN: Ayna* jest bita przez 
męża, Rasula*, i nękana przez te-
ściową, ponieważ jest chrześci-
janką. Syn Ayny, Musa* (9 lat), 
niedawno nawrócił się do Pana 
Jezusa i od tego czasu modli się 
za swoją matkę. Dołączmy do 
niego w modlitwie./ 

22. Poniedziałek
CHINY: Módlmy się o ochronę 
dla brata Hermana* oraz nowych 
chrześcijan przed ekstremistami 
i władzami. Brat Herman* głosił 
Ewangelię kilku buddyjskim 
mnichom. Dziękujmy, że dzięki 
jego służbie ponad 20 buddystów 
nawróciło się do Chrystusa. /

23. Wtorek
CHINY: Prośmy Jezusa Chrystusa 
o nowe pokłady sił i zachętę dla 
Wang Yi, aby był światłem Chry-
stusa, nawet będąc w więzieniu. 
Pod koniec grudnia 2019 r. Wang 
Yi odmówił przyłączenia się wraz 
ze swoją wspólnotą do Patrio-
tycznego Ruchu Potrójnej Auto-
nomii (kościołów kontrolowanych 
przez państwo). Został za to ska-
zany na dziewięć lat więzienia./ 
 

24. Środa
KOREA PŁN.: Za pośrednictwem 
sieci partnerów w Chinach pół-
nocnokoreańscy chrześcijanie 
otrzymują pomoc materialną.
Módlmy się o szczególną Bożą 
ochronę i błogosławieństwo dla 
tej niezwykle niebezpiecznej po-
sługi oraz o to, by pomoc dotarła 
do tych, którzy jej najbardziej 
potrzebują. Módlmy się również 
o mądrość i zdrowie dla wszyst-
kich zaangażowanych w ten 
projekt. /

BLISKI 
WSCHÓD 
I AFRYKA PÓŁ-
NOCNA 
25.  Czwartek
LIBIA: Módlmy się za Emmanu-
ela; o Bożą ochronę, mądrość 
i prowadzenie. Emmanuel* 
opowiada ludziom w swoim oto-
czeniu o Chrystusie, za co w Libii 
grozi mu śmierć./ 
 

26. Piątek
LIBIA: Módlmy się, by Jezus 
Chrystus chronił Ihab i dał jej 
możliwość wzrastania w wierze, 
a także by dał łaskę nawrócenia 
jej rodzinie. Ihab* mieszka w domu 
rodzinnym, ale w obawie przed 
prześladowaniami nie powiedziała 
członkom rodziny o tym, że jest 
chrześcijanką. /

27. Sobota
JEMEN: Módlmy się za trzech 
chrześcijan, którzy niedawno 
otrzymali Biblię. Plemię Khawlan 
przez wieki żyło w odizolowanym 
górskim regionie. Nowe drogi, 
szkoły, a teraz smartfony otworzyły 
plemię na kontakt z resztą kraju. 
Dzięki temu pośród Khawlan są 
osoby naśladujące Pana Jezusa. /

AFRYKA 
WSCHODNIA
28. Niedziela
ERYTREA: Dziękujmy Panu Je-
zusowi za to, że Shiden zaczyna 
pokonywać traumę po pobycie 
w więzieniu. »Modlitwy wiele 
zdziałały« – mówi jego brat. »Pro-
simy o dalszą modlitwę za niego«. 
Shiden* miał dwadzieścia kilka lat, 
kiedy został aresztowany za udział 
w spotkaniu modlitewnym. Dopiero 
po ponad dziesięciu latach został 
wypuszczony z więzienia./

29. Poniedziałek
KENIA: Odkąd Erina* nawróciła 
się Pana Jezusa w 2014 roku, ro-
dzina naciska na nią, by powróciła 
do islamu. Erina jest niewidoma, 
jednostronnie sparaliżowana i nie 
może chodzić. W wyniku gwałtu ta 
niezamężna kobieta ma 13-letniego 
syna. Opiekuje się nią jej wspól-
nota.  Erina i jej syn potrzebują na-
szych modlitw. /
 

30. Wtorek
UGANDA: Módlmy się, aby Dembe 
i jego rodzina doświadczyli Bożej 
bliskości i pomocy. Kiedy miejsco-
wy szejk* dowiedział się, że Dem-
be został chrześcijaninem, dał mu 
trzy dni na powrót do islamu. 
Dembe pozostał nieugięty, na co 
szejk kazał zabić jego kozy. Ponad-
to Dembe został fałszywie oskarżo-
ny o kradzież i aresztowany. /
 

31. Środa
UGANDA: Módlmy się o mądrość 
dla Andre, który przewodzi wspól-
nocie chrześcijańskiej w wiosce. 
Prośmy o przemianę serca jej 
mieszkańców. Andre*, pomaga-
jąc chrześcijanom nawróconych 
z islamu i włączając ich do swo-
jej wspólnoty, sprowokował do 
gniewu muzułmanów. Groźbami 
i nękaniem próbują zmusić go, aby 
zakończył swą działalność./

*Imię zmienione
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