
kiem do Turcji. Módlmy się, aby Je-
zus pobłogosławił rodzinę i uzdro-
wił duchowe rany Wahida, które 
pozostały w nim po więzieniu. /

5. Niedziela
INDIE: Dziękujmy Jezusowi Chry-
stusowi za ochronę rodziny Beeny* 
przed napastnikami i za udzielenie 
im tymczasowego schronienia 
u innego chrześcijanina (patrz str. 
10 –11). Prośmy Jezusa, aby dał 
im nowy dom w bezpieczniejszym 
miejscu, gdzie będą mogli żyć razem 
jako rodzina. /

 

6. Poniedziałek
ŚWIAT ISLAMU: Dziś jest pierw-
szy dzień islamskiego miesiąca 
postu, Ramadanu, w którym wielu 
muzułmanów szczególnie gorli-
wie szuka Boga. Prośmy Jezusa 
Chrystusa, aby dał się im poznać. 
Módlmy się również za chrześcijan 
w krajach zdominowanych przez 
islam, gdyż Ramadan jest dla nich 
szczególnie trudnym okresem. /

AFRYKA 
7. Wtorek
WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ: 
W 2017 r. Maniga porzucił tra-
dycyjną religię animistyczną 

i rozpoczął nowe życie z Jezu-
sem. Jego decyzja spowodowała 
wielki opór wśród mieszkańców 
wsi, którzy naciskali na starszego 
mężczyznę, aby porzucił chrześci-
jańską wiarę. Zabrano mu nawet 
ziemię. Módlmy się o Bożą pomoc 
dla Manigi. /

8. Środa
MAROKO: Mąż Aminy* wystąpił 
o rozwód, ponieważ wierzy ona 
w Jezusa. Prośmy Pana, aby po-
mógł jej znaleźć pracę, by mogła 
utrzymać siebie i swoje dzieci. /

9. Czwartek
MAROKO: Dzieci chrześcijan na-
wróconych z islamu często cier-
pią z powodu tego, że to, co sły-
szą w szkole jest sprzeczne z tym, 
co mówią im rodzice. Módlmy się, 
aby Jezus Chrystus zachował ich 
serca i pomógł im poznać prawdę. 
Prośmy również o mądrość dla ich 
rodziców. /
 

10. Piątek
LIBIA: Mała Aya* jest bardzo 
przestraszona, ponieważ jej ro-
dzina jest jedyną chrześcijańską 
rodziną na obszarze zdominowa-
nym przez muzułmanów. Prośmy 
Jezusa Chrystusa, aby pocieszył 
Ayę i pokazywał jej, że się nią 
opiekuje. /

11. Sobota
LIBIA: Módlmy się za chrześcijan 
z zagranicy, którzy zostali uwięzieni 
z powodu swojej wiary w Jezusa. 
Chrześcijanie ci pochodzą z Afryki 
Subsaharyjskiej i są szczególnie 
narażeni jako chrześcijanie i nie-A-
rabowie. Prośmy Jezusa o ochronę 
dla nich i o ich szybkie uwolnienie. /

12. Niedziela
EGIPT: We wrześniu 2017 r., 
po trzech miesiącach niewoli, 
16-letnia wówczas Marylin zo-
stała uwolniona z rąk porywaczy. 
Jednak nadal zmaga się z lękiem, 
a radzenie sobie z traumatycznymi 
doświadczeniami, jest codziennym 
wyzwaniem. Natomiast ufność 
w Jezusa dodaje jej odwagi. Mó-
dlmy się, aby jej proces uzdrawia-
nia szedł w dobrym kierunku. /

BLISKI WSCHÓD
13. Poniedziałek
TURCJA: Uwięzienie amerykań-
skiego pastora Andrew Brunsona 
podsyciło wrogie nastroje wo-
bec protestantów. Wzrosła liczba 
oszczerstw i zakres »mowy niena-
wiści«, a społeczności protestanc-
kie czują się coraz bardziej zagro-
żone. Prośmy Jezusa Chrystusa, 
aby zachował swoich wyznawców 
i napełniał ich pokojem. /

14. Wtorek
IRAK: Módlmy się o odbudowę 
kościołów, które zostały znisz-
czone przez terrorystów z IS 
w Mosulu. Prośmy Jezusa o to, 
aby chrześcijanie mieli gdzie się 
spotykać na nabożeństwach. Do 
tej pory niewielu z nich wróciło do 
Mosulu. /

15. Środa
IRAK: Wielu chrześcijan, którzy 
uciekali z Doliny Niniwy przed 
islamskimi radykałami latem 
2014 r. straciło pracę i biznesy, 
które były źródłem ich utrzyma-
nia. Módlmy się o to, by w Dolinie 
Niniwy powstały nowe miejsca 
pracy, aby powracające rodziny 
mogły odbudować swoje życie. /

NEPAL I INDIE
16. Czwartek
NEPAL: Prohinduistyczna partia 
Rastrija Prajatantra pod koniec 
lutego rozpoczęła kampanię 
mającą na celu przekształcenie 
kraju w »święte państwo hin-
duistyczne«. Prawdopodobnie 
pogorszyłoby to sytuację mniej-
szości chrześcijańskiej. Módlmy 
się, aby ta kampania nie powio-
dła się. /

17. Piątek
NEPAL: Módlmy się za chrześci-
janina, który został fałszywie 
oskarżony o gwałt i niewinnie 
skazany na 10 lat więzienia oraz 
za innego chrześcijanina, który 
został również fałszywie oskar-
żony o handel dziećmi. Prośmy 
o Bożą interwencję, aby można 
było dowieść ich niewinności, 
dzięki czemu zostaną uwolnieni. /

UKRYTE BOŻE 
DZIAŁANIE 
1. Środa
ERYTREA: Dziękujmy Jezusowi 
Chrystusowi za wierność, którą 
okazuje Aster* i jej dzieciom, 
odkąd jej mąż Rufus* jest w wię-
zieniu (patrz str. 4–5). Módlmy się, 
aby rodzina nadal ufała Jezusowi. 
Prośmy, aby Bóg zaopatrywał 
zarówno Rufusa w więzieniu, jak 
i jego żonę oraz dzieci w domu. / 

2. Czwartek
EGIPT: Mostafa i jego kuzyn 
Mahomet wierzą w Jezusa, ale 
zachowują to ze względów bez-
pieczeństwa w tajemnicy przed 
swoją rodziną (patrz str. 6–7). 
Prośmy Jezusa Chrystusa, aby 
pomagał im wzrastać w wierze 
i przygotował serca ich krew-
nych, by również uwierzyli w Nie-
go jako Pana i Zbawiciela. /

3. Piątek
EGIPT: Kiedy zamordowano ojca 
Marqosa, był to straszliwy szok 
dla tego 17-latka (patrz str. 8). 
Jednak to tragiczne wydarzenie 
wzbudziło w nim zainteresowa-
nie Bogiem, wiarą, za którą jego 
ojciec zginął. Módlmy się, aby Je-
zus sprawił, by Marqos przybliżał 
się coraz bardziej do Boga. /

4. Sobota
IRAN: Dziękujmy Jezusowi Chry-
stusowi za to, że przeprowadził 
Wahida przez czas w więzieniu 
i go wzmacniał (patrz str. 9). Po 
zwolnieniu uciekł on z żoną i syn-
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18. Sobota
INDIE: Na wschodzie kraju spa-
lono budynek kościoła i mocno 
pobito jego członków. Prośmy 
Jezusa Chrystusa, aby pomógł 
chrześcijanom przebaczyć na-
pastnikom i o to, by strach nie 
powstrzymywał ich przed dal-
szym spotykaniem się. /
 

19. Niedziela
INDIE: Módlmy się o polityczne 
przywództwo kraju, który wspie-
ra lub przynajmniej sprzyja prze-
śladowaniom chrześcijan. Módl-
cie się, aby Jezus zmienił serca 
władz, by szanowali oraz chronili 
mniejszość chrześcijańską. / 
 

20. Poniedziałek
INDIE: Wielu chrześcijan nie 
jest świadomych swoich praw, 
co oznacza, że ich oskarżyciele 
mogą łatwo wykorzystać ich nie-
wiedzę w sądzie. Za pośrednic-
twem lokalnych partnerów, Open 
Doors organizuje seminaria mają-
ce na celu szkolenie chrześcijan 
w kwestiach prawnych. Módlmy 
się, aby te seminaria były błogo-
sławieństwem dla wielu naszych 
braci i sióstr. /

Beena i jej mąż

Marilyn z rodzicami

Kościół w Barteli 
zniszczony przez IS 
(Irak, okolice Mosulu)
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21. Wtorek
SRI LANKA: Na obszarach, gdzie 
prześladowania są szczególnie 
silne, Open Doors umożliwiło 
niektórym chrześcijanom rozpo-
częcie projektów mikroekono-
micznych mających na celu za-
bezpieczenie środków do życia. 
Prośmy Jezusa Chrystusa, aby 
wzmocnił poszczególne rodziny 
i ich kościoły. /
 

22. Środa
SRI LANKA: Dziękujmy Jezu-
sowi Chrystusowi za to, że Di-
muth* i inni chrześcijanie mogli 
otrzymać książki o uczniostwie 
i zostać przez nie zachęceni. 
»Nie jesteśmy w stanie kupić tak 
wartościowych książek za wła-
sne pieniądze. Używamy ich do 
służby kaznodziejskiej i studio-
wania Biblii« – mówi z wdzięcz-
nością Dimuth. /

23. Czwartek
MJANMA: Dziękujmy Jezusowi 
Chrystusowi za pomyślne prze-
prowadzenie kursu dla liderów. 

Podczas przygotowań do szkole-
nia pojawiło się wiele trudności, 
ale dzięki modlitwie można je 
było ostatecznie pokonać. / 

 24. Piątek
LAOS: Pod koniec stycznia pod-
palono dom pastora Poupa*, któ-
ry służył dla 20 chrześcijańskich 
rodzin, również jako budynek ko-
ścioła. Pastor i jego społeczność 
są często dyskryminowani i za-
straszani przez innych mieszkań-
ców wsi. Módlmy się o ochronę 
przed dalszymi atakami. /

25. Sobota
LAOS: Na początku roku areszto-
wano co najmniej 17 chrześcijan 
z północy kraju. Szef wioski 
oskarżył ich o organizowanie 
nielegalnych spotkań. Prośmy 
Jezusa, aby dał im odwagę i po-
mysły, aby nadal mogli się spo-
tykać. /  

26. Niedziela
WIETNAM: Chrześcijanie – 
zwłaszcza na oddalonych obsza-
rach wiejskich – mają problemy. 
Są pod coraz większą kontrolą 
władz i nie mogą swobodnie 

praktykować wiary. Módlmy się 
o efektywne sposoby dotarcia z po-
mocą do małych kościołów chrze-
ścijańskich i wzmocnienie ich wiary 
w Jezusa. /

27. Poniedziałek
INDONEZJA: Módlmy się o spo-
tkanie dla chrześcijanek nawró-
conych z islamu, które ma się 
odbyć w prowincji Zachodnie 
Nusa Tenggara. Region ten za-
mieszkują głównie muzułmanie, 
więc chrześcijanie mają trudności 
ze spotykaniem się i byciem spo-
łecznością. Módlmy się o to by 
konferencja była inspirująca i po-
krzepiająca dla uczestniczek. /
 

28. Wtorek
FILIPINY: Mike*, chrześcijanin pra-
cujący wśród muzułmanów w Min-
danao, otrzymuje groźby od sąsia-
dów. Czasami odnosi wrażenie, że 
jest śledzony. Poprośmy Jezusa 
Chrystusa, aby chronił Mike'a i jego 
wspólnotę, a także pomagał jego żo-
nie radzić sobie z tą sytuacją. /

29. Środa
CHINY: W 2017 r. Joyce, oddana 
chrześcijanka nawrócona z is-
lamu, została aresztowana przez 
władze i przewieziona w nieznane 
miejsce. Dziękujmy Jezusowi za jej 
uwolnienie na początku tego roku 
i prośmy, aby dodawał jej nowych 

05//2019OPEN DOORSsił. Ze względów bezpieczeństwa 
Joyce nie może mieć obecnie kon-
taktu z innymi chrześcijanami. / 

30. Czwartek
KOREA PŁN.: Z powodu niedobo-
rów żywności sytuacja w kraju 
pogorszyła się. Ponadto zaostrzono 
kontrole graniczne, a północnoko-
reańscy uchodźcy zostali odesłani 
z powrotem z Chin i są jeszcze 
surowiej karani. Prośmy Jezusa, 
aby zaopatrywał chrześcijan w kra-
ju, wzmacniał ich oraz pomagał 
w przekazywaniu Jego miłości. /

31. Piątek
POLSKA: Prosimy Was o modlitwę 
za wydarzenia jakie będą miały 
miejsca w czerwcu. 01.06.2019 
r. odbędzie się »Bieg Apostoła 
Pawła« w Ustroniu. Natomiast 
na 29.06.2019 r. w Bielsko-Białej 
zaplanowany jest Dzień Open Do-
ors. Obie inicjatywy mają na celu 
wzmocnienie prześladowanego 
Kościoła. Módlmy się, aby w obu 
wydarzeniach zechciało wziąć 
udział jak najwięcej osób oraz o to, 
by w tym czasie wspólnie móc 
oddawać Bogu chwałę i nieść kon-
kretną pomoc uciskanym braciom 
i siostrom z krajów prześladowań. /          

               *Imię zmieniono 

Dzięki wsparciu Open Doors, 
Nimal ze Sri Lanki był w stanie 
założyć własną cegielnię
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Psalm 31,20 

>> Jak wielka jest dobroć Twoja, 
którą zachowałeś dla tych, którzy 
się Ciebie boją, Którą wobec ludzi 
okazałeś tym, którzy ufają Tobie!


