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Wieś w północno-wschodniej Nigerii, gdzie ataki
Boko Haram na chrześcijan są powszechne.

NIGERIA

1. Czwartek

NIGERIA: Módlmy się za Hajaratu, aby doświadczała pocieszenia. Jej najmłodsza córka
zginęła w trakcie ucieczki przed
ekstremistycznymi pasterzami
Fulani, którzy zaatakowali wioskę
(patrz strony 4-5). Jej strata jest
dla Hajaratu ciężką próbą wiary.
Jednak pomimo tego nadal ufa
Chrystusowi. /

2. Piątek

NIGERIA: Dziękujmy Chrystusowi
za to, że bracia Daniel i Manga
zostali ocaleni. Módlmy się, aby
służyli Bogu, opowiadając
ludziom o Chrystusie, ich Zbawicielu. Daniel i Manga zostali
ciężko ranni podczas ataku Boko
Haram; to, że przeżyli, jest cudem
(patrz strony 6-8). /

4. Niedziela

NIGERIA: Módlmy się w tę Niedzielę Wielkanocną za islamistów,
aby nawrócili się do Chrystusa.
Islamska grupa ekstremistyczna
Boko Haram dopuściła się w ostatnich latach niezliczonych okrucieństw wobec chrześcijan. /

5. Poniedziałek

NIGERIA: Módlmy się za przywódców kościołów, takich jak
Jeremiah* (patrz strona 9), którzy
służą w regionach, gdzie wciąż
dochodzi do ataków islamskich
ekstremistów. Duchowni potrzebują mądrości i siły, by zachęcać
wiernych do tego, by ich oczy były
zwrócone na Chrystusa, a nie na
cierpienie i przemoc. /

NIGERIA: Setki tysięcy chrześcijan musiało w ostatnich latach
uciekać przed przemocą ze strony
islamskich ekstremistów. Bez
środków do życia i na nieznanej
ziemi trudno jest im zbudować
nowe życie (patrz strona 3). Prośmy
Jezusa Chrystusa o zaopatrzenie
dla nich. /

8. Czwartek

NIGERIA: Módlmy się za pasterzy
z plemienia Fulani, aby poznali
Chrystusa i naśladowali go.
Fulani to największa koczownicza
grupa etniczna na świecie. Są
w większości sunnitami, regularnie
atakują chrześcijańskich rolników
i osiedla. /

9. Piątek

NIGERIA: Módlmy się o uzdrowienie i radość dla Hannatu* i jej
dzieci, którzy przez ponad dwa lata
żyli w niewoli Boko Haram.
Chociaż doświadczali Bożego
prowadzenia, nadal zmagają się
z traumą – szczególnie najstarsza
córka, Nancy. /

AFRYKA SUBSAHARYJSKA

3. Sobota

NIGERIA: Dziękujmy Jezusowi
Chrystusowi za to, że Amina trwa
w wierze. Jej mąż został zabity przez Boko Haram, synowie
przeżyli, ale zostali ciężko ranni.
Amina przebywała w niewoli. Po
wszystkich tych doświadczeniach
mówi: »Nie możemy zapomnieć
o tym, co było, ale nie pozwolimy,
by nas to załamało« (patrz strony
6-8). /

7. Środa

Pastor Jeremiah

6. Wtorek

10. Sobota

KAMERUN: Módlmy się, by rodzice Habiby zaakceptowali wiarę
ich córki i sami otworzyli się na
Ewangelię. Habiba, chrześcijanka
nawrócona z islamu, została pobita
przez swojego ojca, kiedy chciała
pójść do kościoła.
Znalazła schronienie u ludzi z kościoła, ale jej rodzice domagają się
jej powrotu do domu rodzinnego. /

11. Niedziela

SOMALIA: Prośmy Jezusa Chrystusa, aby trwał przy uwięzionych,
dawał im siłę, odwagę i wiarę.
Módlmy się również o ochronę
miejscowych chrześcijan przed kolejnymi aresztowaniami. W autonomicznym Somalilandzie ponownie
dochodzi do zatrzymań wierzących,
jak podała chrześcijańska organizacja Middle East Concern. Podobny przypadek miał już miejsce pod
koniec 2020 roku. /

12. Poniedziałek

UGANDA: Módlmy się, aby synowie Yusufa potrafili zwrócić się
w swoim smutku do Chrystusa
i aby mogli doświadczyć Jego
pokoju. Wkrótce po tym, jak imam
Yusuf nawrócił się, został zaatakowany przez kilku mężczyzn ze swojego meczetu. Na skutek odniesionych ran zmarł. Śmierć Yusufa była
ogromnym wstrząsem dla jego
synów. /

13. Wtorek

NIGERIA: Módlmy się za krewnych
chrześcijan, którzy zostali porwani
lub zabici przez islamistów.
Prośmy Jezusa, aby towarzyszył
im w ich smutku i bólu, aby mogli
odpowiedzieć na przemoc przebaczeniem, a nie nienawiścią. /
Hannatu

MOZAMBIK: Prośmy Jezusa, aby
prowadził Furaię. W ataku islamistów zginęli jej mąż i brat. Furaia
i jej dzieci zdołali uciec. Pogrążona w smutku kobieta martwi się
o to, jak wykarmić dzieci, ma trudności, aby nadal ufać Bogu. /

14. Środa

AFRYKA SUBSAHARYJSKA:
Módlmy się o ochronę i mądrość
dla chrześcijan – zwłaszcza dla
osób nawróconych z islamu,
które ukrywają swoje nawrócenie przed najbliższymi. Podczas
ramadanu, który jest obecnie
obchodzony przez muzułmanów,
w wielu miejscach wzmaga się
ucisk chrześcijan: siostry i bracia
są często szykanowani, ponieważ
uchylają się od uczestniczenia
w poście. /

rodziny. Są bite, więzione lub
zmuszane do małżeństw z muzułmanami. Takiego losu doświadczyła Marira*, którą ojciec pobił
z powodu jej wiary w Chrystusa. /

17. Sobota

EGIPT: Módlmy się, aby Josiana
i jej matka miały siłę, by trwać
w wierze w Chrystusa.
Josiana (7) wychowywała się
do niedawna w chrześcijańskiej
rodzinie. Trzy lata temu jej matka
została porwana i zmuszona do
małżeństwa z radykalnym muzułmaninem. Jej mąż kazał siłą sprowadzić Josianę do ich domu, aby
wychować ją na muzułmankę. /

Furaia

AFRYKA PŁN.

15. Czwartek

ALGIERIA: Prośmy Jezusa Chrystusa, aby pokazał Hamidowi
i jego rodzinie, że jest z nimi, gdy
przechodzą przez doświadczenia. Módlmy się o pocieszenie,
odwagę i umocnienie w wierze.
43-letni Hamid, ojciec rodziny
i chrześcijanin nawrócony z islamu został skazany w styczniu na
pięć lat więzienia. Oskarża się go
o bluźnierstwo. /

16. Piątek

TUNEZJA: Módlmy się za młode
chrześcijanki, aby miały siłę
do przebaczenia i w ten sposób
stały się świadkami Chrystusa
wśród najbliższych im osób.
Wiele młodych chrześcijanek
nawróconych z islamu jest
prześladowanych przez swoje

Josiana

18. Niedziela

EGIPT: Módlmy się o sąsiada
Dschihan. Prośmy Pana Jezusa, aby przemienił nienawiść
w sercu tego człowieka w miłość. Dschihan (58) i jej syn (21)
są jedynymi chrześcijanami na
swojej ulicy. Ich sąsiad nienawidzi chrześcijan. Na początku
tego roku podburzył grupę ludzi
i wspólnie pobili Dschihan. Usiłuje zmusić matkę i syna do wyprowadzki. /

AZJA ZACH.
I ŚRODKOWA

19. Poniedziałek

IRAN: Módlmy się nadal za małżeństwo Sama i Maryam. Oskarżono ich o »szerzenie chrześcijaństwa«. Sam został skazany na
więzienie, a Maryam na grzywnę.
Ich apelacja została odrzucona
w styczniu. Grozi im również
odebranie prawa do opieki nad
adoptowaną córką, Lydią (2).
Módlmy się, aby Chrystus nadal
ich prowadził. /

20. Wtorek

IRAN: »Módlcie się nie o moje
uwolnienie, ale o to, aby wielkie
imię Boga było uwielbione«,
prosił krótko po aresztowaniu
Ebrahim Firouzi. Chrześcijanin
został w lutym ponownie aresztowany po tym, jak w 2019 r. po
siedmiu latach więzienia został
wypuszczony na wolność. /
Ebrahim Firouzi

22. Czwartek

AZJA ŚRODKOWA: Dziękujmy
za to, że Halima, matka dwojga dzieci, z radością i odwagą
trwa w wierze pomimo wielu
przeciwności. Halima została
porzucona przez męża po tym, jak
nawróciła się do Jezusa Chrystusa. Ludzie we wsi szykanują ich,
utrudniają korzystanie z dostaw
wody. /

23. Piątek

AZJA ŚRODKOWA: Prośmy
Jezusa Chrystusa, aby chronił
Dilianę i zmienił serce jej męża.
Odkąd mąż Diliany* dowiedział
się, że wierzy ona w Chrystusa,
zaczął kontrolować każdy jej
krok, regularnie ją bije i obraża,
gdy jest pijany. /

Halima musi chodzic po wodę aż 10 km

-WSCHODNIA

24. Sobota
UZBEKISTAN: Prośmy Jezusa,
aby umacniał trzy kościoły domowe. Tworzą je osoby nawrócone z islamu. Obecnie musieli
zrezygnować ze swoich spotkań,
ponieważ znaleźli się pod silną
presją swoich sąsiadów. /

KOREA PÓŁNOCNA: Módlmy się
o Boże prowadzenie i mądrość dla
tych, którzy tworzą programy radiowe, aby dzięki nim wiara wielu
północnokoreańskich chrześcijan
została wzmocniona. Partnerzy
Open Doors w Korei Południowej
tworzą chrześcijańskie programy
radiowe, które mogą być odbierane
także w Korei Północnej. /

26. Poniedziałek

INDIE: Módlmy się za męża Rashmi, aby się nawrócił i pojednał
z żoną. Po nawróceniu na chrześcijaństwo Rashmi* była przez kilka
miesięcy więziona w domu przez
męża. Udało jej się jednak uciec.
Obecnie mieszka u siostry. /

27. Wtorek
AZJA WSCH. I PŁD.

21. Środa

25. Niedziela

CHINY: Módlmy się, aby nowe
miejsce spotkań wspólnoty
pastora Chai* było bezpiecznym
azylem dla osób, które szukają
schronienia.
Po zamknięciu przez władze ich
wcześniejszego lokalu wspólnota
spotyka się potajemnie w nowym
miejscu. Przebywają tam również
prześladowani chrześcijanie,
którzy musieli uciekać ze swojej
ojczyzny. /

INDIE: Módlmy się o zaopatrzenie
dla indyjskich chrześcijan.
W niektórych wioskach odmawia
się chrześcijanom dostępu do
wody pitnej i innych zasobów
komunalnych. Presja wobec nich
jest tak duża, że chrześcijanie
często są zmuszeni do opuszczenia
swoich domów. /

mówić ludziom o Chrystusie.
Pod koniec 2020 roku w stanie weszły w życie przepisy »antykonwersyjne«. Od tamtej pory chrześcijanie są zatrzymywani pod
fałszywymi zarzutami, zamknięto
też wiele kościołów. /

29. Czwartek

BANGLADESZ: Po tym jak przywódcy muzułmańscy podburzyli
lokalną społeczność przeciwko
chrześcijanom, sześć osób zaatakowało kościół, splądrowało go
i częściowo zniszczyło. Prośmy
Pana Jezusa, aby chronił pastora,
który otrzymuje telefony z pogróżkami, ponieważ chciał wnieść
oskarżenie przeciwko
napastnikom. /

30. Piątek

MJANMA: Módlmy się wraz
z chrześcijanami w Mjanmie
o prawdziwą wolność religijną
w tym kraju. »Kościoły się modlą.
Jesteśmy spokojni, ale jednocześnie pełni obaw« - powiedział
jeden z miejscowych liderów krótko po wojskowym zamachu stanu,
który miał miejsce na początku
lutego. Od lat armia uciska mniejszości etniczne i religijne. /

28. Środa

INDIE: Prośmy Boga, aby dał swoim naśladowcom w stanie Uttar
Pradesh mądrość, aby pomimo
zwiększonego ryzyka, nadal mogli
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>> Kto chce znaleźć swe życie, straci
je. A kto straci swe życie z mego
powodu, znajdzie je.

