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Świątynia buddyjska w Mjanmie

MJANMA

1. Wtorek

MJANMA: Dziękujmy Jezusowi
Chrystusowi za odwagę Joshuy*,
który mimo wielkich przeciwności od lat niestrudzenie głosi
Ewangelię i wspiera innych
chrześcijan (zob. str. 8-9). Nawet
obecne zamieszki polityczne nie
powstrzymują go od posługi; rozdaje paczki z pomocą potrzebującym i opowiada im o Jezusie. Módlmy się o ochronę dla niego. /

2. Środa

MJANMA: Módlmy się o Samsona
i jego rodzinę, którzy odmówili
wyrzeczenia się wiary w Jezusa
i powrotu do buddyzmu, mimo
że sprowadziło to na nich prześladowania ze strony mieszkańców
wioski (zob. str. 6-7). Dziękujmy
Jezusowi za to, że znaleźli azyl
w domu schronienia Open Doors.
Módlmy się o ochronę i zaopatrzenie dla wszystkich chrześcijan,
którzy, tak jak oni, ratując życie,
opuszczają swoje rodzinne wioski. /

3. Czwartek

MJANMA: Naomi* i Moses* oraz
ich rodzina należą do niewielkiej grupy chrześcijan w wiosce,
w której dominuje buddyzm, ale
także kult przodków, wywoływanie duchów i czary. Ponieważ

głoszą Ewangelią, doświadczają
silnej wrogości (zob. str. 10-11).
Prośmy Jezusa Chrystusa, aby
chronił ich przed atakami. /

4. Piątek
Mojżesz opowiada innym o
Jezusie za pomocą tego plakatu

MJANMA: Niepewność spowodowana wojskowym zamachem
stanu martwi wielu chrześcijan.
Peter* opowiada, że w pierwszych dniach po przewrocie nie
miał siły się modlić. Módlmy się
za niego i innych chrześcijan, aby
potrafili złożyć swój strach u stóp
Jezusa i ufać Mu, że przeprowadzi
ich bezpiecznie przez ten trudny
czas. /

5. Sobota

MJANMA: Módlmy się, aby Jezus
wzmocnił młodego chrześcijanina
Paula*. Po chrzcie Paul rozpoczął
szkolenie uczniowskie w innej
części kraju. Mieszkańcy jego buddyjskiej wioski uznali go za zdrajcę
kultury i tradycji. Grozili przemocą
jego rodzinie w nadziei, że zmusi to
Paula do porzucenia szkoły i nowej
religii. /

6. Niedziela

MJANMA: Zawirowania polityczne przyczyniły się do nasilenia
presji wojska wobec chrześcijan
z mniejszości etnicznych; w kościołach przeprowadzono rewizje;
wielu chrześcijan zostało aresztowanych. Lider jednego z kościołów
mówi o systematycznej kampanii
wrogości, która budzi jego silny
niepokój. Prośmy Jezusa, aby powstrzymał brutalne działania wojska. /

7. Poniedziałek

MJANMA: Buddyzm ściśle łączy
się z tożsamością narodową obywateli Mjanmy. Pogląd ten jest
głoszony przez ekstremistycznych
buddystów, którzy chcą w ten sposób wywrzeć presję na chrześcijan. Módlmy się o nich, aby poznali
Jezusa Chrystusa. /

8. Wtorek

MJANMA: »Dziękuję, że wspieracie nas w tym trudnym czasie« –
powiedział Lwin* po puczu w Mjanmie. »Proszę, módlcie się, aby
chrześcijanie nie zachwiali się
w swojej wierze i aby niechrześcijanie, których wielu odczuwa obecnie beznadzieję i frustrację, poznali
prawdziwego, żywego Boga.« /

AZJA PŁD.

9. Środa

PAKISTAN: Przepisy o bluźnierstwie stanowią duże zagrożenie
dla chrześcijan. Każde słowo lub
działanie chrześcijan może być
zinterpretowane jako obraza islamu. Módlmy się, aby Jezus dał im
mądrość, kiedy będą mówić o swo-

jej wierze, i aby przyprowadził do
nich ludzi, którzy są gotowi usłyszeć
Ewangelię. /

10. Czwartek

NEPAL: Tabita* była obrażana oraz
szykanowana przez członków rodziny. W końcu została wypędzona
z domu. Samodzielne utrzymanie
się, zwłaszcza kobiety bez wsparcia rodziny, jest w Nepalu bardzo
trudne. Dziękujmy Jezusowi, że lokalni partnerzy Open Doors byli
w stanie zapewnić Tabicie szkolenie zawodowe. /

11. Piątek

z powodów religijnych. Módlmy
się o mądrość dla lokalnych partnerów Open Doors, aby wiedzieli,
jak najlepiej pomagać w pogarszającej się sytuacji. /

AZJA WSCH.
I PŁD.
WSCHODNIA

13. Niedziela

CHINY: Funkcjonariusze państwowi wtargnęli na spotkanie
kościoła domowego Zhanga*.
Spisali i przesłuchali obecnych
na spotkaniu chrześcijan. Zhang
jako lider grupy skupił na sobie
uwagę władz. Módlmy się, aby
Jezus wzmocnił tę małą grupę
i dał im nowe miejsce spotkań,
gdzie będą bezpieczni. /

14. Poniedziałek
Tabita uczy się zawodu
fryzjerki.

BANGLADESZ: Spośród 18 chrześcijan w jednej z bengalskich
wiosek wielu wyrzekło się Jezusa, ponieważ ich muzułmańscy
sąsiedzi grozili im śmiercią. Módlmy się, aby Pan Bóg obdarzył
ich łaską i aby odnaleźli Go na nowo.
Módlmy się za ich prześladowców,
aby Duch Święty objawił im prawdę o Jezusie Chrystusie. /

12. Sobota

SRI LANKA: Wzrasta liczba doniesień o działaniach przeciwko
kościołom i chrześcijanom. Szczególnie na obszarach wiejskich
chrześcijanie doświadczają ograniczeń w życiu codziennym

KOREA PÓŁNOCNA: Chrześcijanie
w tym kraju mogą praktykować
swoją wiarę tylko w tajemnicy
i przy zachowaniu najwyższych
środków ostrożności. Osobom,
które przyznają się do bycia chrześcijaninem, grożą obozy pracy
lub natychmiastowa śmierć. Prośmy Jezusa Chrystusa, aby chronił
ich przed donosicielami, urzędnikami państwowymi lub wrogo nastawionymi członkami rodziny. /

15. Wtorek

LAOS: Kiedy Capor* zdecydował
się zostać naśladowcą Jezusa
Chrystusa, jego brat wypędził go
z domu, przejął jego ziemię i bydło. Nikt nie sprzeciwił się jego
działaniom, nawet przywódca
wioski. Módlmy się, aby on i brat
Capora poznali Pana Jezusa i rów-

nież za Nim podążyli. /

16. Środa

LAOS: Pastor Sithon został wypuszczony na wolność po ponad
rocznym pobycie w areszcie.
Wcześniej jednak musiał podpisać zobowiązanie o zakazie
głoszenia kazań i organizowania
działalności chrześcijańskiej
do marca 2022 roku. Módlmy się
o fizyczne i duchowe uzdrowienie
po trudach uwięzienia oraz o mądrość co do dalszego postępowania w jego posłudze. /

17. Czwartek

WIETNAM: Don* i jego rodzina
poddawani są ciągłej presji od
czasu, gdy w zeszłym roku nawrócili się do Jezusa. Ich pola
zostały zniszczone, żona
została zwolniona z pracy,
a dwóch synów nie może już
chodzić do szkoły. Módlmy się
o ochronę i mądrość dla całej rodziny i tych, którzy ich wspierają. /

18. Piątek

FILIPINY: Muksin*, chrześcijanin
nawrócony z islamu, został znieważony i pobity przez szanowanego członka społeczności muzułmańskiej. Sytuacja zaostrzyła
się, Muksin i jego rodzice nie są
już bezpieczni w swojej miejscowości. Módlmy się, aby w tych
trudnych okolicznościach ich oczy
były zwrócone na Jezusa Chrystusa. /

19. Sobota

FILIPINY: 13 chrześcijańskich
rodzin nawróconych z islamu
zostało zmuszonych do przeprowadzki, ponieważ byli prześladowani w swojej rodzinnej miejscowości. Z powodu ich wiary
grozi im ponownie wypędzenie.
Módlmy się, aby pomimo niepewnej sytuacji i wrogości, pozwolili
się prowadzić Jezusowi, by być
solą i światłem wśród sąsiadów. /

INDIE

20. Niedziela

INDIE: Członkowie rodziny Raju*
nie chcą utrzymywać z nim żadnych kontaktów. Módlmy się
o cierpliwość i pocieszenie dla
Raju, aby mógł spotkać się ze
swoją rodziną w miłości i przebaczeniu i w ten sposób być świadkiem miłości Jezusa Chrystusa. /

21. Poniedziałek

INDIE: Sabu* został pobity przez
ekstremistów hinduskich. Módlmy się o uzdrowienie jego ran
i o to, aby nie dał się zastraszyć
tym atakiem, ale nadal odważnie
głosił Chrystusa. /

22. Wtorek

INDIE: Kiedy chrześcijanie odmawiają udziału w zbiórkach na
hinduskie świątynie, w swoich
wioskach ściągają na siebie
gniew ekstremistycznych hindusów. Módlmy się o odwagę,
siłę wiary i wytrwałość dla tych
chrześcijan. /

AZJA
ŚRODKOWA

23. Środa

UZBEKISTAN: Módlmy się
o pocieszenie, odwagę i radość
dla Miry* i jej rodziny, którzy
są jedynymi chrześcijanami
wśród swoich muzułmańskich
sąsiadów i z tego powodu są
szykanowani. »Pośród trudności
doświadczyłam bliskości Boga.
Prawdopodobnie dlatego, że wiele
osób modliło się za nas, za co jestem bardzo wdzięczna« – mówi
Mira*. /

26. Sobota

AZJA ŚRODKOWA: Ponieważ
Oram* jest chrześcijaninem, jego
pracodawca obniżył mu wynagrodzenie i często płaci z opóźnieniem.
Dodatkowo muzułmańscy koledzy
Orama dyskredytują go w oczach
przełożonego, rzucając na niego
fałszywe oskarżenia. Prośmy Jezusa, aby interweniował i obdarzył
Orama życzliwością ze strony kolegów i przełożonych. /

25. Piątek

AZJA ŚRODKOWA: Chalpona*
jest jedyną chrześcijanką
w swojej rodzinie. Jej dwaj
dorośli synowie obawiają
się utraty reputacji, jeśli wyjdzie na jaw, że ich matka odeszła od islamu. Chalpona ufa
Jezusowi, ale smuci ją, że jej
synowie odwracają się od
niej z tego powodu. Módlmy się
o pocieszenie dla niej. /

MAROKO: Od Marokańczyków
oczekuje się lojalności wobec islamu, króla i kraju. Władze z podejrzliwością traktują chrześcijan.
Zwłaszcza chrześcijanie nawróceni z islamu są pod obserwacją
i często wzywa się ich na przesłuchania. Módlmy się o mądrość
i właściwe słowa dla nich podczas
przesłuchiwań. /

29. Wtorek
Oram

24. Czwartek

KIRGISISTAN: Tłum prowadzony
przez lokalnego imama i liderów wioski zaatakował kościół
domowy. Pobili lidera wspólnoty i zagrozili jego rodzinie, jeśli
nadal będzie głosił kazania.
Prośmy Jezusa Chrystusa o łaskę
nawrócenia dla napastników. /

28. Poniedziałek

AFRYKA

27. Niedziela

EGIPT: Frakcja grupy IS opublikowała nagranie wideo pokazujące
egzekucję 61-letniego chrześcijanina Nabila. Właściciel sklepu
jubilerskiego został porwany kilka
miesięcy temu (Open Doors apelowało o modlitwę za niego w marcu). Módlmy się, aby bliscy Nabila
doświadczyli Bożego pocieszenia. /

REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA: Wielu spośród tych,
którzy odwracają się od islamu
i decydują się podążać za Jezusem Chrystusem, spotyka się z surowymi konsekwencjami ze
strony swojej rodziny. Prośmy Jezusa, aby wzmocnił i zachęcił
tych chrześcijan, aby mogli wytrzymać presję środowiska. /

30. Środa

AFRYKA SUBSAHARYJSKA: Wielu
chrześcijan w tym regionie straciło z powodu ataków islamskich
ekstremistów środki do życia. Módlmy się o ochronę dla lokalnych
partnerów, przez których Open
Doors udziela tym chrześcijanom
koniecznej pomocy. Dostarczanie
pomocy humanitarnej jest często
ryzykowne. /
*Imię zmieniono

Nabil Habashy Salama
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Psalm 9,10

>> Bóg będzie twierdzą uciśnionego,
twierdzą w czasach niedoli.

