
4. Poniedziałek
REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃ-
SKA: Kiedy Pierre podjął decyzję 
o byciu uczniem Jezusa Chrystusa, 
spalił wszystkie przedmioty bał-
wochwalczego kultu. Mieszkańcy 
wioski bezskutecznie próbowali go 
za to zabić, używając magii. (patrz 
str. 6–7). Chwalmy Jezusa Chrystu-
sa za Jego moc i prośmy Go, aby 
uwolnił osoby zniewolone kultem 
pogańskich bogów. / 
 

5. Wtorek
SUDAN: Według doniesień me-
dialnych rząd tymczasowy planuje 
reformy prawne, które mogłyby 
pozytywnie wpłynąć na sytuację 
chrześcijan. Między innymi ma 
zostać zniesiona kara śmierci za 
wyrzeczenie się islamu. Módlmy 
się, aby już wkrótce chrześcijanie 
mogli w wolności wielbić Boga. /

AFRYKA PŁN./
BLISKI WSCHÓD
6. Środa
AFRYKA PÓŁNOCNA: Wielu chrze-
ścijan w Afryce Północnej straciło 
swoje i tak niskie dochody z po-
wodu kryzysu wywołanego ko-
ronawirusem. Jest to szczególnie 
trudne dla chrześcijan nawróco-
nych z islamu, którzy nie otrzymują 
żadnego wsparcia od swoich ro-
dzin. Módlmy się o Boże kierownic-
two i mądrość dla kościołów, które 
troszczą się o takich chrześcijan. /

7. Czwartek
LIBIA: Islamscy ekstremiści po-
rwali i zabili młodego Egipcjanina 
o imieniu Romany Adly, który pra-
cował w Libii. Torturowali go, aby 
zmusić do nawrócenia na islam, ale 
kiedy nie wyrzekł się wiary w Jezu-
sa Chrystusa, zabili go. Módlmy się 
o pocieszenie dla jego rodziny. /

8. Piątek
EGIPT: Pobożny muzułmanin Abdul* 
przekonywał innych do islamu, ale 
potem sam nawrócił się do Chry-
stusa (patrz str. 9). Dziękujmy Jezu-
sowi Chrystusowi za to i poprośmy 
Go, aby objawił się wielu innym 
muzułmanom, którzy nadal szukają 
prawdy i życia wiecznego. /

9. Sobota
BLISKI WSCHÓD/AFRYKA PÓŁ-
NOCNA: Ze względów religijnych 
wielu chrześcijan ma problem 
ze znalezieniem pracy. Módl się 
o większą gotowość pracodaw-
ców do zatrudniania chrześcijan 
i aby chrześcijanie byli błogosła-
wieństwem dla swoich współpra-
cowników. /
 

10. Niedziela
SYRIA: Prośmy Jezusa Chrystusa, 
aby zapobiegał rozprzestrzenianiu 
się koronawirusa w Syrii. Ludność  
i system opieki zdrowotnej są bar-
dzo osłabione przez lata wojny, sy-
tuacja żywnościowa i higieniczna 
jest bardzo trudna, a wiele osób 
cierpi na choroby przewlekłe. /

11. Poniedziałek
IRAN: Rząd Iranu zwolnił z więzień 
ponad 80 000 osadzonych, w tym 
chrześcijan Mary (Fatemeh) 

 Mohammadi i Ramiela Bet-Tamraz, 
aby ograniczyć śmiertelne dzia-
łanie wirusa wśród więźniów. 
Podziękujmy za to, a jednocześnie 
módlmy się za chrześcijan, którzy 
muszą pozostać w więzieniu, gdzie 
ryzyko zakażenia jest szczególnie 
wysokie, a opieka medyczna bardzo 
słaba. /
 

12.  Wtorek
IRAN: Z powodu oskarżenia o nie-
uzasadnione opuszczenie miejsca 
odbywania kary, na jaką został 
skazany Ebrahim Firouzi, przedłu-
żono ją o kolejne 11 miesięcy.  
Ebrahim poprosił o krótki urlop, 
by zająć się ważnymi sprawami 
rodzinnymi. Został za to ukarany 
bez możliwości wyjaśnienia z po-
wodu sprzecznych oświadczeń 
urzędników. Prośmy Jezusa, aby 
przeprowadził Ebrahima przez ten 
trudny czas. /

AZJA               
ŚRODKOWA
13. Środa
AZJA ŚRODKOWA: Podziękujmy 
za niezłomne zaangażowanie Ana-
stasi*. Pomimo swojego zaawan-
sowanego wieku prowadzi kilka 
podziemnych grup domowych oraz 
rekolekcje dla kobiet i ich dzieci. 
Módlmy się do Jezusa Chrystusa, 
aby jej działalność nie została od-
kryta przez tajne służby i aby jej pra-
ca przyniosła błogosławiony owoc. /

14. Czwartek
TADŻYKISTAN: Młody żołnierz 
Bayram*, chrześcijanin na-
wrócony z islamu, był nękany, 
poniżany i bity przez innych żoł-
nierzy. Raz pobili go tak mocno, 
że został zabrany do szpitala ze 
złamaną szczęką. Prośmy Boga 
o pomoc dla Bayrama, który musi 
pozostać w wojsku przez kolejne 
pół roku. /

15. Piątek
TADŻYKISTAN: Kiedy pastor 
Bahrom Kholmatov przebywał 
w więzieniu, władze skonfisko-
wały budynek kościelny jego 
wspólnoty. Od tego czasu chrze-
ścijanie gromadzą się w konte-
nerze transportowym. Módlmy 
się, aby wkrótce mogli ponownie 
czcić Boga w budynku i nie znie-
chęcać się prześladowaniami. /

INDIE
16. Sobota
INDIE: Módlmy się za przywódcę 
kościoła, który pod koniec lutego  
został zaatakowany nożem, kiedy  
wieczorem wracał do domu 
z pracy. Odniósł poważne ob-
rażenia i przebywał na oddziale 
intensywnej terapii. Módlmy się 
o jego uzdrowienie i ochronę dla 
rodziny. /

17. Niedziela
INDIE: Kalawati* jest jedyną 
chrześcijanką w swojej rodzinie, 
ale ze względu na jej wiarę całej 
rodzinie grozi wygnanie z wioski.  
Prośmy Boga, aby jej rodzina 
mogła doświadczyć realnej  
Bożej miłości. Módlmy się też, aby  
Chrystus udzielił im łaski w oczach 
mieszkańców wioski. /

AFRYKA  
1. Piątek
GWINEA: Pod koniec marca 
konflikty na tle politycznym do-
prowadziły do gwałtownych za-
mieszek, w których spłonęły co 
najmniej cztery kościoły. Prośmy 
Pana Jezusa, aby chronił i umac-
niał swój Kościół w Gwinei i aby 
chrześcijanie przyczyniali się do 
przywrócenia pokoju w kraju. /

2. Sobota
BURKINA FASO: Ataki islamskich 
bojówek na chrześcijan w pół-
nocnej części kraju doprowadziły 
do masowych przesiedleń lud- 
ności. Tylko w pierwszych dwóch 
miesiącach roku, według Orga-
nizacji Narodów Zjednoczonych, 
średnio ponad 4.000 osób codzien- 
nie opuszczało swoje domy 
w poszukiwaniu bezpieczeństwa. 
Módlmy się o Bożą interwencję. /

3. Niedziela
KAMERUN: Kiedy Boko Haram 
najechało na wioskę na północy 
kraju, 22-letnia Sarah właśnie 
urodziła córeczkę. Mimo bólu 
i krwotoku Sarah uciekła z nowo 
narodzonym dzieckiem i ukryła się 
w pobliskim lasku. Niestety Sarah 
zachorowała na malarię. Módlmy 
się o zdrowie dla niej i jej córecz-
ki oraz o Boże zaopatrzenie we 
wszystko, co jest im potrzebne. /

18. Poniedziałek
INDIE: Przez siedem lat Sema* 
była źle traktowana przez męża 
i teściów, ponieważ nie miała 
dzieci – teraz, kiedy postanowiła 
oddać życie Panu Jezusowi, jej 
sytuacja jeszcze bardziej się po-
gorszyła i mąż zagroził jej rozwo-
dem. Módlmy się o wytrwałość 
w wierze dla Semy oraz o to, by 
umiała dzielić się z innymi miłością 
Chrystusa. /

19. Wtorek
INDIE: Módlmy się o służbę lokal- 
nych partnerów Open Doors, któ- 
rzy są nieustannie atakowani  
za wspieranie prześladowanych 
chrześcijan. Prośmy Pana Jezusa 
o ochronę dla nich i błogosławień-
stwo dla ich pracy. /

AZJA PDŁ.
20.  Środa
NEPAL: Módlmy się za chrześci-
jan, którzy mieszkają w bardzo 
odległych miejscach – kiedy są 
nękani przez innych mieszkańców  
wsi, trudno jest im uzyskać pomoc  
od chrześcijan z innych regionów  
ze względu na ograniczone moż-
liwości kontaktu. Módlmy się, aby  
mieli pewność, że Pan Jezus jest 
z nimi i troszczy się o nich. /

21.  Czwartek
BHUTAN: Większość kościołów 
w środkowej części kraju jest 
pod stałą kontrolą władz, a chrze-
ścijanie nie mogą spotykać się 
na wspólne nabożeństwa. Módl-
my się o mądrość dla tamtejszych 
chrześcijan, aby mogli właściwie 
radzić sobie z tą sytuacją. Módl-
my się też, aby Bóg zmienił serca 
urzędników państwowych. /
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22. Piątek
BANGLADESZ: Kiedy bracia 
Singya (19 lat) i Chongya (16) na-
wrócili się do Boga, rodzice naci-
skali, by chłopcy powrócili do 
buddyzmu. W rezultacie Chongya 
odebrał sobie życie. Prośmy Jezu-
sa Chrystusa, aby pocieszył ciężko 
doświadczonego Singyę, uleczył 
rany jego duszy i wzmocnił go. /
 

23. Sobota
SRI LANKA: Rośnie opór przeciw- 
ko kościołom chrześcijańskim 
w kraju; są one coraz częściej 
monitorowane, a chrześcijanie 
są atakowani fizycznie. Módlmy 
się o bezpieczeństwo naszych bra- 
ci i sióstr, zwłaszcza tych, którzy 
samotnie zamieszkują zdomino-
wane przez buddystów wioski. /

AZJA WSCH.     
I PŁD.-WSCH.
24.  Niedziela
CHINY: Wraz z kryzysem spowo-
dowanym pandemią koronawi-
rusa chiński rząd zacieśnił kon-
trolę nad swoimi obywatelami 
i istnieje obawa, że ludzie nie 
odzyskają już swobód, którymi 
wcześniej się cieszyli. Szcze-
gólnie trudna staje się sytuacja 
chrześcijan w niezarejestrowa-
nych kościołach. Módlmy się, 
aby Jezus Chrystus wzmacniał 
swój Kościół. /
 

25.  Poniedziałek
CHINY/KOREA PŁN.: W sierpniu 
2019 roku kobieta o imieniu Eu-
nji* została aresztowana przez 

chińskie służby bezpieczeństwa 
w trakcie ucieczki z Korei Pół-
nocnej. Została uwolniona pod 
koniec marca i wróciła do męża 
i dzieci! Dziękujmy Jezusowi Chry-
stusowi za uratowanie jej przed 
deportacją do Korei Północnej. /

26. Wtorek
KOREA PŁN.: Módlmy się o pod-
ziemny kościół Young Sika* 
(patrz str. 4–5), aby Bóg chronił 
ich przed wykryciem przez służby 
bezpieczeństwa i używał ich jako 
światła w swoim środowisku. 
Módlmy się o przewodnictwo 
Ducha Świętego, aby ukrywający 
się chrześcijanie mogli się wza-
jemnie rozpoznawać i być dla sie-
bie wsparciem i zachętą. /
 

27. Środa
INDONEZJA: Ponieważ Budi* 
ewangelizował, ekstremiści i lo-
kalne władze chciały go schwy-
tać, ale Bóg pozwolił mu ukryć 
się w bezpiecznym miejscu 
w innym mieście. Podziękujmy 
za to i poprośmy o dalsze błogo-
sławieństwa dla służby Budiego, 
w nowym miejscu. /
 

28. Czwartek
POŁUDNIOWE FILIPINY: Módlmy 
się o seminarium, podczas któ-
rego chrześcijańscy pracownicy 
będą się uczyli, jak pomagać 
członkom kościoła, którzy do-
świadczyli traumatycznych zda- 
rzeń. »Czuję się taka wyzwolo-
na«, powiedziała Laura, ocalała 
z zamachów bombowych w Jolo 
w styczniu 2019 roku, po zakoń-
czeniu jednego z takich semina-
riów. /

AMERYKA       
ŁACIŃSKA
29. Piątek
MEKSYK: Podziękujmy za duchow-
nych takich jak Chito* w Ciudad 
Juárez (patrz str. 12–13), którzy od- 
ważnie przeciwstawiają się prze-
stępczości zorganizowanej i poma- 
gają ludziom. W zamian za to często 
grozi im niebezpieczeństwo. Chito 
mówi: »Proszę, módlcie się z nami. 
Chcemy widzieć chwałę Boga ob-
jawioną w naszym mieście«. / 
 

30. Sobota
SALWADOR: 6 lutego 56-letni 
duchowny protestancki Eliseo 
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Salomón Erroa Hernández został 
zastrzelony przez nieznanych na-
pastników. Przebywał on w okolicy 
Ayutuxtepeque, aby tam ewange-
lizować. Módlmy się o pocieszenie 
i siłę dla jego krewnych i jego ko-
ścioła. /

31. Niedziela
NIKARAGUA: Ponieważ Kościół 
zaoferował pomoc ofiarom bru- 
talnych starć między rządem 
a protestującą ludnością, a tak-
że, jest zaangażowany w walkę 
o przestrzeganie praw człowieka, 
władze kraju próbują zastraszać 
wspólnoty, aresztują osoby du-
chowne i burzą budynki kościelne. 
Poprośmy Jezusa Chrystusa o po-
łożenie kresu tym aktom przemocy. / 

 *Imię zmienine
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Psalm 17,7

>> Okaż miłosierdzie Twoje,
Zbawco tych, co się chronią
przed wrogami pod Twoją 
prawicę.

Chito z Meksyku


