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ODIZOLOWANI
CHRZEŚCIJANIE

1. Poniedziałek

ŚWIAT ISLAMU: Módlmy się za
wszystkich chrześcijan, którzy
znaleźli Jezusa poprzez sny lub
wizje, chrześcijańskie stacje telewizyjne lub strony internetowe,
ale mają niewielki kontakt lub
jego zupełny brak ze współwierzącymi (patrz str. 3). Módlmy
się o okazje, aby dowiedzieli się
więcej o Jezusie i pogłębiali
relację z Nim. /

2. Wtorek

ALGIERIA: Ponieważ wyznał Jezusa i zaufał Mu, Ibrahim* został
oddzielony od żony i dzieci (patrz
str. 4–5). Dziękujmy, że rodzina jest
znowu razem i módlmy się, aby
jego żona i dzieci również poznały
Jezusa. /

3. Środa

ALGIERIA: Módlmy się za chrześcijańskich pracowników, takich
jak Muslih*, którzy są nękani
przez władze, ponieważ pracują
z chrześcijanami nawróconymi
z islamu (patrz str. 4–5). Prośmy
Jezusa Chrystusa, aby wypełniał
ich i ich rodziny swoim pokojem,
by byli w stanie poradzić sobie
z presją. /

7. Niedziela

IRAN: Policyjne »naloty« na kościoły domowe i aresztowania
doprowadziły do tego, że chrześcijanie coraz rzadziej spotykają
się z braćmi i siostrami w wierze
(patrz str. 10). Prośmy Jezusa Chrystusa, aby uwolnił ich od strachu. /

4. Czwartek

LIBIA: Dla chrześcijan nawróconych z islamu Libia jest najbardziej
niebezpieczna spośród wszystkich
krajów Afryki Północnej (patrz
str. 6). Konwertyci spotykają się
z poważnymi prześladowaniami,
a nawet są mordowani. Prośmy
Jezusa, aby ich zachował i pomógł
im znaleźć kontakt z innymi chrześcijanami, którzy będą uczyć ich
wiary. /

5. Piątek

8. Poniedziałek

RÓG AFRYKI: Módlmy się za Hassana* i jego ojca Omara*, dwóch
somalijskich chrześcijan, którzy
są marginalizowani i bojkotowani
przez mieszkańców ich wioski.
Jednak trzymają się Jezusa i świadczą o Nim w bardzo nieprzyjaznym
środowisku. /

AFRYKA

9. Wtorek

ARABIA SAUDYJSKA: Brak społeczności z innymi chrześcijanami
i strach przed negatywnymi konsekwencjami, jeśli wiara zostanie
odkryta, grozi zdławieniem pasji
Saleha* dla Jezusa (patrz str. 7).
Módlmy się, aby mógł całkowicie
zaufać Jezusowi i aby jego relacja
z Bogiem została odnowiona. /

GWINEA: Od momentu zwrócenia
się do Jezusa Chrystusa w 2012
r., Moussa doświadczył prześladowań ze strony muzułmańskiej
rodziny. Niedawno zabrali mu żonę,
aby zmusić go do powrotu do
islamu, a jemu samemu grożono
śmiercią. Módlmy się o interwencję
Boga i siłę dla Moussy, aby mógł
on wytrzymać presję. /

6. Sobota

10. Środa

IRAN: Módlmy się o służbę Suri,
która wspiera osamotnionych
chrześcijan i poszukujących muzułmanów w Iranie poprzez telefoniczną infolinię pomocy (patrz str. 9).
Prośmy Jezusa o wiele mądrości
i empatii dla niej, aby dobrze odpowiadała na pytania ludzi i przybliżała
ich do Jezusa. /

WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ:
Ponieważ 13-letnia Julia nie wyznaje już tradycyjnej animistycznej
religii, ale wierzy w Jezusa Chrystusa, jest obrażana, bita i grozi
jej nawet własna babcia. Prośmy
Jezusa Chrystusa, aby jeszcze bardziej umocnił wiarę Julii i pozwolił
jej doświadczyć, że jest u jej boku
pośród wszystkich trudności. /

11. Czwartek

NIGERIA: W dalszym ciągu modlimy się o wsparcie Jezusa dla Leah
Sharibu, która od 19 lutego 2018 r.
jest w rękach bojowników Boko
Haram oraz dla jej rodziny. Módlmy się, by pomimo beznadziejnej
sytuacji, nie rozpaczali, aby Leah
została uwolniona i mogła wrócić
do swoich najbliższych. /

14. Niedziela

EGIPT: 17 stycznia 55-letni chrześcijanin Adeeb Nakhla Yassa
podczas wizyty u krewnych
w El-Arish na półwyspie Synaj,
został porwany przez islamskich
ekstremistów. IS od lat walczy
o władzę w mieście. Wielu chrześcijan uciekło. Prośmy Jezusa
o ochronę dla niego i o uwolnienie
Adeeba Nakhla Yassa. /

12. Piątek

KENIA: Frederick Gitonga jest
jednym z niewielu, którzy przeżyli
atak na chrześcijańskich studentów Uniwersytetu Garissa 2 kwietnia 2015 r. Dziękujmy Jezusowi
Chrystusowi za to, że przywrócił
Fredericka do życia po tych tragicznych doświadczeniach, że
skończył studia i chce z oddaniem
służyć Jezusowi. /

Adeeb Nakhla Yassa

AZJA
ŚRODKOWA

15. Poniedziałek
Frederick

13. Sobota

ETIOPIA: Ponieważ rozmawiał
z kolegami o swojej wierze chrześcijańskiej, policjant z obszaru
zdominowanego przez ludność
somalijską na wschodzie Etiopii
został aresztowany, stracił pracę
i musiał przeprowadzić się do innej części kraju. Poprośmy o Bożą
opiekę i wskazówki dla 25-latka,
który uwierzył Jezusowi zaledwie
2 lata temu. /

UZBEKISTAN: Chrześcijanin
Shukhrat Safarov podarował kobiecie Nowy Testament w Uzbekistanie i przez to został skazany
przez sąd w połowie stycznia
na karę grzywny w wysokości
około dwóch średnich tygodniowych wynagrodzeń. Prośmy
Jezusa, aby zachował swoje dzieci i aby Jego słowo docierało do
wielu ludzi w tym kraju. /

16. Wtorek

KIRGISTAN: W październiku 2018
r., 25-letni Eldos został poważnie
ranny i brutalnie pobity przez
ekstremistycznych muzułmanów.
Na rozprawie napastnicy oskarżyli go o »propagandę religijną«.
Jest on pod ogromną presją.

Módlmy się, by znalazło się miejsce, w którym będzie mógł bezpiecznie żyć i o to, aby Jezus Go
wzmocnił. /

17. Środa

TADŻYKISTAN: W grudniu 2018
r. urzędnicy celni skonfiskowali
5 000 kalendarzy z wersetami
biblijnymi i spalili je. Kościół
odpowiedzialny za import został
ukarany grzywną. Prośmy Jezusa,
aby chrześcijanie nie tracili odwagi i nadal przekazywali Ewangelię. /

AZJA
POŁUDNIOWA

18. Czwartek

PAKISTAN: Po ponad 3 latach
Pervaiz Masih został uniewinniony od zarzutów bluźnierstwa,
ale jego sytuacja pozostaje
rozpaczliwa. W czasie przesłuchania policja złamała kręgosłup
jego żonie, przez co jest przykuta
do łóżka. Jego 3,5 roczna córka
utonęła, ponieważ jej mama nie
była w stanie jej pilnować. Rodzina jest również mocno zadłużona
a życie Pervaiza jest nadal zagrożone. Błagajmy Jezusa o pomoc. /

19. Piątek

NEPAL: Chrześcijańskie organizacje pozarządowe doświadczyły
ostatnio większych problemów
z władzami. Oskarża się je o to, że
wykorzystują swoje działania, aby
przekonać ludzi do zmiany wiary,
co jest przestępstwem wg prawa
Nepalu. Niektóre organizacje są
zagrożone zamknięciem. Módlmy
się o mądrość dla władz. /

20. Sobota

SRI LANKA: 10 lutego tłum buddyjskich mnichów oraz młodzieży
zakłócił niedzielne zgromadzenie Nalina* i jego wiernych.
Napastnicy rzucali kamieniami, grozili Nalinowi i żądali, aby
w przyszłości przestał odprawiać nabożeństwa. Módlmy się
o ochronę i właściwy sposób radzenia sobie z zagrożeniem. /

23. Wtorek

INDIE: Chrześcijańska kobieta
z północnej części kraju została
aresztowana i ciężko pobita pod
zarzutem nawracania ludzi na
wiarę chrześcijańską. Prośmy
Jezusa Chrystusa, aby stał przy
Niej i pomógł jej wytrwać w wierze. /

AZJA
PŁD-WSCH

24. Środa
Nalin

INDIE

21. Niedziela

INDIE: Módlmy się o opiekę Boga
nad chrześcijańską parą na
wschodzie kraju. Oboje byli maltretowani i odrzuceni przez własne dzieci oraz innych członków
rodziny, a teraz muszą radzić
sobie sami. /

22. Poniedziałek

INDIE: 11 lutego 40-letni Anant
Ram Gand został zabity poprzez
ścięcie przez trzech mężczyzn,
a jego ciało pozostawiono na
środku ulicy. Od kiedy stał się
chrześcijaninem 9 miesięcy
wcześniej, wszyscy byli wrogo
nastawienie do niego i jego rodzinę. Prośmy Jezusa o pociechę
dla jego żony Sukbati i ich pięciorga dzieci. /

MJANMA: Tun Nu z Rakhaing został porwany przez rebeliantów
ze swojego domu i zamordowany
kilka tygodni później. Pozostawił
po sobie żonę i troje dzieci. Módlmy się, aby Jezus przeprowadził
rodzinę przez ten trudny czas.
Prośmy również Jezusa Chrystusa o odwagę dla liderów wspólnot z tego regionu, którzy teraz
boją się o swoje życie. /

25. Czwartek

MALEZJA: Módlmy się nadal za
porwanego Raymonda Koh. Minęły już ponad 2 lata od jego porwania 13 lutego 2017 r. i nadal
nie ma po nim śladu. Módlmy się
także o siłę dla jego żony Susanny
i jego córek Esther i Elizabeth. /

26. Piątek

INDONEZJA: Mały Alvaro został
poważnie ranny w zamachu bombowym na swój kościół 13 listopada 2016 r. i spędził 10 miesięcy
w Kuala Lumpur w 2018 r. na leczeniu. Dziękujmy za fizyczne oraz
duchowe uzdrowienie chłopca
i nadal towarzyszmy temu procesowi w modlitwie. /

29. Poniedziałek

MEKSYK: Dziękujmy Jezusowi
Chrystusowi za wszystkie uzdrowienia, których udzielił poprzez
dwudniowe seminarium w traumie
dla prześladowanych chrześcijan.
»Myślałem, że jestem sam, ale teraz
spotkałem wielu braci w Chrystusie,
którzy tak jak ja cierpieli« – powiedział Cristiano, który był w więzieniu
dwukrotnie z powodu swojej wiary. /

27. Sobota

INDONEZJA: Dziękujmy za możliwość zorganizowania obozu młodzieżowego na wyspie Sumatra,
gdzie młodzi chrześcijanie są przygotowywani na prześladowania ze
względu na swoją wiarę. Módlmy
się za młodych ludzi, aby poprzez
studiowanie Biblii i społeczność zostali wzmocnieni oraz zachęceni do
pozostawania wiernymi Jezusowi
nawet w trudnościach. /

AMERYKA
ŁACIŃSKA

28. Niedziela

MEKSYK: Chrześcijanin Marcelino
Torres Robles ze stanu Jalisco był
pod presją przywódców swojej
wioski, którzy chcieli aby wrócił
do tradycyjnych, animistycznych
wierzeń. Był źle traktowany, więziony, ukarany grzywną, aż w końcu wyrzucony pod groźbą obelg
i śmierci. Prośmy Jezusa o pomoc
dla niego i jego rodziny. /

Seminarium nt. radzenia
sobie z traumą w Meksyku

30. Wtorek

KOLUMBIA: 24-letni Leider Molina
z regionu Caucasia został zastrzelony 9 lutego. Zaangażowani chrześcijanie są przeszkodą dla gangów
przestępczych, ponieważ młodzi
ludzie poprzez swoją służbę odwracają się od przemocy i przestępczości. Módlmy się o ochronę chrześcijan w tym regionie, gdzie w ostatnich miesiącach przemoc znacznie
wzrosła. /
*Imię zmienione
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>> Dlatego zginam kolana moje
przed Ojcem, [...] By sprawił
według bogactwa chwały swojej,
żebyście byli przez Ducha Jego
mocą utwierdzeni w wewnętrznym
człowieku.

