
3. Piątek
AFRYKA PŁN.: 22-letnia Leyla* 
dorastała w środowisku muzuł-
mańskim, ale poznała Ewange-
lię poprzez telewizję i Internet 
(patrz str. 8 -9). Ze strachu przed 
jego gwałtowną reakcją, nie po-
wiedziała jeszcze ojcu o zmianie 
wiary. Módlmy się o mądrość 
i ochronę dla niej oraz o wzrost 
w wierze. /

4. Sobota
EGIPT: 14 stycznia chrześcijanin 
Rafiq Karam został zaatakowany 
nożem w swoim sklepie. Napastnik 
przeklinał chrześcijanina i próbo-
wał poderżnąć mu gardło. Rafiq 
przeżył, a nożownik został przeka-
zany w ręce policji. Módlmy się o fi-
zyczne i duchowe uzdrowienie dla 
Rafiqa. /
 

5. Niedziela
SYRIA: Ze względu na brak ofi-
cjalnych zezwoleń niektóre pla-
nowane szkolenia, mające na 
celu wsparcie lokalnych chrze-
ścijan, musiały zostać przełożone 
lub odwołane. Prośmy Jezusa 
Chrystusa, aby otworzył drzwi 
i umożliwił dalsze bezproblemowe 
prowadzenie służby lokalnym part-
nerom Open Doors. /

6. Poniedziałek
IRAK: Dziękujmy za odbudowę 
kościołów w Mosulu i na równi-
nie Niniwy, po tym, jak tak wiele 
kościołów zostało zniszczonych 
przez IS. Prośmy Jezusa Chrystu-
sa, aby wypełnił nowe kościoły 
ufającymi Mu wyznawcami i aby 
te miejsca emanowały miłością 
i nadzieją. /

7. Wtorek
IRAK: 20 stycznia czterech pra-
cowników SOS Chrétiens d'Orient, 
francuskiej organizacji, która od 
2014 roku niesie pomoc humanitar-
ną prześladowanym chrześcijanom 
w kraju, zniknęło bez śladu w Bag-
dadzie. Módlmy się, aby pracow-
nicy bezpiecznie wrócili do swoich 
rodzin. /

PRZED        
WIELKANOCĄ
8. Środa
PRZED WIELKANOCĄ: W najbliż-
szych dniach módlmy się o ochro-
nę przed atakami ekstremistycz-
nymi wszystkich nabożeństw. 
Podczas dużych chrześcijańskich 
świąt kościoły i zgromadzenia są 
szczególnie narażone na ataki. 
Módlmy się, aby kościoły na całym 
świecie mogły świętować zwycię-
stwo Jezusa bez obaw i strachu. /

9. Czwartek
PRZED WIELKANOCĄ: Módlmy się 
za chrześcijan, którzy obchodzą 
Wielkanoc w dużej niepewności, 
ponieważ zostali wypędzeni ze 
swoich domów przez ekstremi-
stów, a teraz mieszkają w obo-
zach dla uchodźców w innych 
regionach swojego kraju lub 
w kraju sąsiednim. Módlmy się, 
aby mogli oni spotykać się z in-
nymi chrześcijanami i czerpać 
radość i nadzieję ze wspominania 
Wielkiej Nocy. /
 

10. Piątek
PRZED WIELKANOCĄ: Módlmy się 
za wszystkich chrześcijan, którzy 
muszą utrzymywać swoją wiarę 
w tajemnicy ze względu na gro-

żące im prześladowania, a nawet 
śmierć. Prośmy Jezusa Chrystusa, 
aby uświadomił im na nowo, wol-
ność, jaką mają w Nim, nawet jeśli 
cierpią z powodu zewnętrznych 
ograniczeń. / 

AFRYKA NA   
POŁUDNIE        
OD SAHARY
11. Sobota
REGION SAHEL: Youssouf* był 
kiedyś pobożnym muzułmaninem 
i walczył w imię islamu, ale pew-
nej nocy miał sen, który całkowi-
cie zmienił jego życie. Youssouf 
został chrześcijaninem. Do tej 
pory nie powiedział o tym swojej 
rodzinie. Módl się za Youssoufa, 
aby coraz lepiej rozumiał Słowo 
Boże i został umocniony w wierze 
w Pana Jezusa. /

12.  Niedziela
WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ: 
Ponieważ 24-letnia Aboya odmówi-
ła porzucenia wiary w Chrystusa, 
była nękana przez rodzinę, a jej 
ojciec, kapłan voodoo, groził, że 
ją zabije. Aboya uciekła do innego 
kraju. Módlmy się, aby znalazła tam 
społeczność z innymi chrześcijana-
mi i aby dobrze się jej wiodło. /
 

13. Poniedziałek
BURKINA FASO: Prośmy Jezusa 
o pokój dla chrześcijan, którzy 
żyją w ciągłym strachu przed bru-
talnymi atakami. W ciągu jednego 

tygodnia w lutym zaatakowa-
no wspólnoty chrześcijańskie 
w trzech miastach. Zginęło co 
najmniej 27 osób. Módlmy się 
o pomoc Bożą dla wszystkich 
poszkodowanych. /

14. Wtorek
NIGER: 14 lutego dwóch ekstre-
mistów islamskich zapukało do 
drzwi lidera wspólnoty Lanli, 
wyciągnęli go z domu, wywieź-
li samochodem w oddalone 
miejsce i zastrzelili. Prośmy 
Jezusa o pocieszenie dla jego 
żony i czwórki dzieci, ale także 
dla całego kościoła, który jest 
wstrząśnięty. Módlmy się o siłę 
dla tych chrześcijan. /
 

15. Środa
KAMERUN: Nie przestawajmy 
modlić się za Haoua, która jest 
nieustannie obrażana i prowoko-
wana przez swoich muzułmań-
skich sąsiadów i byłych przyja-
ciół. Czasami jej dzieci są bite. 
Módlmy się, aby nie odsuwała się 
od Pana Jezusa pomimo trudności 
i aby Chrystus dał jej siłę do prze-
baczenia i do kierowania się miło-
ścią wobec tych, którzy ją ranią. /

 

16. Czwartek
KAMERUN: Módlmy się za 
chrześcijan w północnej części 

AFRYKA PŁN./
BLISKI WSCHÓD 
1. Środa
AFRYKA PŁN.: Dziękujmy Bogu za 
Jego Kościół w Afryce Północnej 
i za to, że coraz więcej muzuł-
manów decyduje się zawierzyć 
Chrystusowi i oddać Mu swoje 
życie. Prośmy o Boże błogosła-
wieństwo dla kursów uczniow-
skich, dzięki którym lokalny Ko-
ściół staje się silniejszy, a także, 
aby coraz więcej ludzi zmieniło 
się pod wpływem Ewangelii (patrz 
str. 4-6). /

2. Czwartek
AFRYKA PŁN.: Wielu chrześcijan 
nawróconych z islamu nie może 
jawnie uczestniczyć we wspól-
nych nabożeństwach, a jedynie 
w niejawnych spotkaniach ko-
ściołów domowych (patrz str. 7). 
Módlmy się o ochronę dla ich taj-
nych spotkań, aby nie zostały od-
kryte przez sąsiadów lub władze, 
aby chrześcijanie nie mieli z tego 
powodu kłopotów. /

kraju, którzy są celem regu-
larnych nalotów Boko Haram. 
Módlmy się szczególnie za takie 
wdowy jak Lami Mari (22 lata) 
czy Madeleine (40), których mę-
żowie zostali zabici i które teraz 
muszą samotnie troszczyć się 
o swoje rodziny. /

17. Piątek
CZAD: Módlmy się za Mous-
sa i Mariam. Odkąd Moussa 
zainteresował się Ewangelią, 
doświadczyli wielu trudności. 
Rodzina została na siłę rozdzie-
lona, ich majątek został skonfi-
skowany, a oni musieli się kilka 
razy przeprowadzać. We wrze-
śniu Mariam poroniła. Prośmy 
Pana Jezusa o pocieszenie, siłę 
i zachętę dla nich. /

18. Sobota
SUDAN: Trzy kościoły w stanie 
Nil Błękitny zostały podpalone 
dwa razy w ciągu kilku tygodni. 
Kiedy po pierwszym podpaleniu 
pod koniec grudnia, budynki 
właśnie zostały naprawione, 
16 stycznia ponownie stanęły 
w ogniu. Módlmy się o Bożą 
ochronę kościołów w tym kraju. /

19. Niedziela
ETIOPIA: W połowie stycznia 
grupa młodych muzułmanów za-
atakowała kompleks kościelny 
w regionie Oromia. Napastnicy 
obrażali i szydzili z modlących się 
chrześcijan. Fizycznie zaatako-
wali jednego diakona kościoła. 
Zranili go w głowę i złamali mu 
rękę. Módlmy się o jego uzdrowie-
nie i o odwagę, aby cały kościół 
nie rozpaczał mimo wrogości ota-
czających ich ludzi. /
 

Chrześcijanin w kościele  
w Afryce Płn.
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Haoua z synem

Youssouf 
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20.  Poniedziałek
UGANDA: Kiedy mąż Aishy do-
wiedział się, że została chrze-
ścijanką, rozwiódł się z nią. 
52-latka została wyeksmitowana 
z domu, a także straciła stragan 
z jedzeniem. To doświadczenie 
było dla niej wielkim ciężarem. 
Módlmy się, aby potrafiła cał-
kowicie zaufać Panu Jezusowi 
i aby On jej pomógł. /

 AZJA PŁD.
21. Wtorek
PAKISTAN: Dziękujmy Jezusowi 
za uwolnienie 40 chrześcijan, 
którzy zostali fałszywie oskar-
żeni o zamordowanie dwóch 
muzułmanów i z tego powodu 
spędzili dwa lata w więzieniu. 
»Droga fizycznego, psychiczne-
go i duchowego uzdrowienia, 
która przed nimi stoi, jest długa«, 
wyjaśniła nasz informator. Towa-
rzyszmy tym chrześcijanom i ich 
rodzinom w modlitwie. /
 

22. Środa
INDIE: Módlmy się za liderów 
i przywódców kościelnych, 

którzy zostali uwięzieni pod za-
rzutem próby nakłonienia ludzi 
do zmiany wiary poprzez oszu-
stwo. Módlmy się również za 
hinduskich ekstremistów, którzy 
są odpowiedzialni za oskarżenia, 
aby Pan Jezus objawił im się jako 
żywy Bóg. /
 

23. Czwartek
ŚWIAT ISLAMU: Dziś wieczorem 
rozpoczyna się islamski miesiąc 
postu Ramadan, w którym muzuł-
manie podejmują szczególny wy-
siłek, by zbliżyć się do boga. Mó-
dlmy się, aby w tym czasie wielu 
zrozumiało, że Bóg zbliżył się do 
nich w osobie Jezusa Chrystusa 
i kocha ich. Módlmy się również 
o mądrość dla chrześcijan, aby 
wiedzieli jak zachowywać się 
w środowisku muzułmańskim. /
 

24.  Piątek
INDIE: Módlmy się za siedem 
rodzin chrześcijańskich, które 
zostały pobite przez mieszkań-
ców wsi z powodu ich wiary 
i nie mogą już organizować na-
bożeństw, ponieważ są ciągle 
obserwowani. Módlmy się, aby 
Pan Jezus zachęcał ich i poka-

zywał im, czy jest życie w wierze. / 
 

25.  Sobota
INDIE: Zwycięstwo partii Aam- 
Aadmi w wyborach regionalnych 
w Delhi jest światełkiem nadziei 
dla wielu indyjskich chrześci-
jan – dziękujmy Bogu za to. Za 
czasów poprzedniego rządu tej 
partii zmniejszyła się liczba ataków 
na chrześcijan i kościoły, a prze-
wodniczący jest znany z tego, że 
okazuje publiczne poparcie dla 
chrześcijan. /  

26. Niedziela
BANGLADESZ: 27 stycznia tłum 
zniszczył 18 domów chrześcijan 
w obozie dla uchodźców Rohingya 
i splądrował wiele innych. W wy-
niku ataku kilkoro chrześcijan trafiło 
do szpitala, a co najmniej trzech 
mężczyzn zostało uprowadzonych. 
Policja nie zamierza szukać win-
nych. Prośmy o Bożą pomoc. / 

AZJA PŁD.-WSCH.

27. Poniedziałek
MJANMA: Dziękujmy Jezusowi 
Chrystusowi za uwolnienie pięciu 
duszpasterzy, którzy od kwietnia 
2019 roku byli przetrzymywani 
w niewoli przez grupę rebelian-
tów. Módlmy się o ich wzmocnie-
nie i o ochronę chrześcijan przed 
atakami. /
 

04//2020OPEN DOORS28. Wtorek
LAOS: Po tym, jak Loe* nawró-
cił się do Chrystusa, tuż przed 
Świętami Bożego Narodzenia 
dzielił się Ewangelią z rodziną, 
przyjaciółmi i sąsiadami. Niektó-
rzy z nich uwierzyli w Chrystusa, 
ale wtedy młodzi chrześcijanie 
doświadczyli wrogości ze stro-
ny członków rady wioski, którzy 
grozili im wypędzeniem z domów. 
Prośmy Jezusa Chrystusa, aby 
wzmocnił ich wiarę. /

29. Środa
WIETNAM:  Qui* została pobita 
przez męża i wypędzona z domu, 
ponieważ poszła do kościoła. Mąż 
rozwiódł się z nią, a teraz Qui nie 
może widywać swoich dzieci. 
Prośmy Pana Jezusa o pocieszenie 
i opiekę dla niej oraz o dotknięcie 
i zmianę serca jej męża. / 
 

30. Czwartek
MALEZJA: Módlmy się za młodzież 
chrześcijańską, aby miała do-
stęp do Słowa Bożego, wzrastała 
i umacniała się w wierze. W kraju 
islamskim czasami trudno jest zdo-
być Biblię, dlatego szczególnie mło-
demu pokoleniu często brakuje wła-
ściwego poznania woli Pana Boga 
objawionej w Słowie Bożym. /

 
*Imię zmienione
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>> Jezus mówi: »Ojciec mój 
przez to dozna chwały, że owoc 
obfity przyniesiecie i staniecie 
się moimi uczniami«.

Indyjskie chrześcijanki, których mężowie 
zostali aresztowani pod fałszywymi zarzutami 


