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kobiety, które uciekły porywaczom, były przyjmowane w swoim środowisku ze zrozumieniem
i miłością. /

6.
Piątek
NIGERIA: Naszej modlitwy po-

Kościół Andrew w Guyaku. Został odbudowany po zniszczeniu przez Boko Haram.
Obecnie gromadzi się tam więcej parafian niż przed atakiem.

AFRYKA

1.
Niedziela
NIGERIA: W Nigerii każdego

roku ginie za wiarę więcej
chrześcijan niż we wszystkich
krajach na świecie łącznie.
Od 2010 roku śmierć męczeńską poniosło tam ponad 20
000 chrześcijan. Módlmy się
o Boże pocieszenie dla pogrążonych w żałobie. /

2.
Poniedziałek
NIGERIA: Charity została roz-

dzielona ze swoimi dziećmi
podczas ucieczki przed islamskimi fundamentalistami. Odnaleźli się dopiero po tygodniach
rozłąki i niepewności (patrz
str. 3−5). Podziękujmy za bezpieczny powrót dzieci do domu,
a także za osoby, które pomogły
Charity w trudnych chwilach.
Módlmy się, aby teraz Charity
mogła nieść pokrzepienie tym,
którzy przechodzą przez podobne doświadczenia. /

3. Wtorek

NIGERIA: »Gdybym nie został
powołany do służby przez

Jezusa, prawdopodobnie już
bym to zostawił« – mówi Andrew, który dwukrotnie uciekał
przed Boko Haram (zob. str. 6−7).
Módlmy się za niego i innych
duszpasterzy, którzy pełnią służbę w zagrożonych regionach
Afryki i codziennie spotykają się
z niebezpieczeństwami i trudnościami. /

4. Środa

NIGERIA: W ostatnich latach
uprowadzono i zniewolono lub
zmuszono do małżeństwa tysiące chrześcijańskich dziewcząt
i kobiet. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby je chronił, pocieszał,
uzdrawiał i troszczył się o ich
potrzeby. Módlmy się o uwolnienie chrześcijanek i o to, aby
porwania ustały. /

5. Czwartek
NIGERIA: Agnes została porwa-

na i uwięziona przez islamistów
w styczniu 2019 r. Dziękujmy Jezusowi za to, że dwa lata później
udało się jej uciec. Od tamtej pory
Agnes doświadcza odrzucenia
ze strony lokalnej społeczności
jako »kobieta z Boko Haram«.
Prośmy Jezusa o przełamanie
barier kulturowych, aby młode

trzebują także rodzice i rodzeństwo tysięcy uprowadzonych
chrześcijanek. Ciągły brak poczucia bezpieczeństwa prowadzi
do powstania zaburzeń psychicznych i somatycznych. Módlmy
się, aby krewni uprowadzonych
pomimo smutku i żalu doświadczyli pokoju w Chrystusie. /

7.
Sobota
KAMERUN: Fadi przeżyła już kil-

ze swojej wioski. Teraz walczy
z poczuciem winy z powodu tego,
że opuścił swoją wspólnotę (zob.
str. 12−13). Módlmy się o pocieszenie i Boże prowadzenie dla
niego i innych uchodźców, którzy
stają w swoim życiu przed trudnymi wyborami. /

10.
Wtorek
BURKINA FASO: Po atakach is-

lamskich ekstremistów w dużej
części kraju nie ma już chrześcijan. Oedraogo z Burkina Faso
powiedział: »Modlimy się, aby
napastnicy opuścili broń i powiedzieli: ‚Nie będziemy już zabijać...’ Tylko Bóg może do tego
doprowadzić«. Przyłączmy się
do niego w modlitwie. /

ka ataków islamistów. W 2015 r.
uprowadzono jej 14-letnią sioŚroda
strę Vusę. Jej rodzice już nie żyją.
»Zostałam sama« – mówi (zob. str. BURKINA FASO: »Gdzie się po14−15). Prośmy Jezusa Chrystusa, dział Bóg? Nasze życie jest przeaby pocieszał i umacniał Fadi pełnione łzami i cierpieniem«
oraz dał jej nadzieję na lepszą - powiedziała Salamata* w 2020
przyszłość. /
r. po zamachu dokonanym przez
islamskich ekstremistów. Kilka miesięcy temu powiedziała:
»Wasze modlitwy zmieniły wiele
Niedziela
w moim życiu. Odnalazłam radość
BURKINA FASO: Módlmy się i pokój w sercu«. Módlmy się,
za wdowy takie jak Martine. 3 aby Jezus uzdrowił także innych
lata temu islamiści zaatakowali chrześcijan, którzy doświadczyli
jej kościół i zabili ojca, męża, traumy.
brata oraz szwagra. »Chciałam
się modlić, ale z moich ust wydobywały się tylko pełne bólu
dźwięki« – opowiada Martine.
»Proszę, módlcie się, abyśmy
trwali mocno w wierze«. /

11.

8.

BLISKI
WSCHÓD

12.
Czwartek
9.
Poniedziałek
IRAK: Na początku marca w Irbil
BURKINA FASO: Liderzy ko- zamordowana została 20-letnia

ściołów, jak np. Pengdwende,
są głównym celem ataków
islamistów. Ponieważ groziła
mu śmierć, Pengdwende uciekł

chrześcijanka nawrócona z islamu. Prawdopodobnie było to
»zabójstwo honorowe« dokonane przez jej wuja i brata. Jest

przykładem tego, jak niebezpieczne może być odwrócenie się od islamu. Módlmy się
o ochronę i wytrwałość dla
chrześcijan, którzy nawracają
się z islamu. /

ponownie aresztowany. Prośmy Jezusa o pomoc. /

AZJA

17.
Wtorek
13.
Piątek
AFGANISTAN: Chrześcijanie
IRAK: Przywódcy kościelni od- żyją w strachu i muszą się
ważnie służą Jezusowi Chrystusowi w niebezpiecznym
środowisku. Liczne wyzwania,
przed którymi stają, często ich
przerastają. Prośmy Jezusa
o siłę i mądrość dla nich oraz
o ludzi, którzy będą im służyć
radą i pomocą. /

ukrywać, ponieważ grozi im
śmierć z rąk talibów. Takie
życie wiąże się z wieloma wyzwaniami, np. w przypadku choroby nie można się zwrócić do
nikogo o pomoc. Módlmy się
o Bożą ochronę i zaopatrzenie
dla ukrywających się chrześcijan. /

14.
Sobota
IRAK: Mimo że Państwo Is- 18. Środa
lamskie (IS) zostało uznane AFGANISTAN: Wielu afgańza pokonane, jego członkowie
nadal przeprowadzają ataki.
Prośmy Jezusa Chrystusa, aby
chronił i umacniał swój Kościół
w Iraku. /

15.
Niedziela
IRAN: Nasser Navard GolTapeh jest chrześcijaninem.
Cztery lata temu został niewinnie skazany na 10 lat więzienia. Pod koniec lutego jego
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy został odrzucony.
Módlmy się, aby Duch Święty
pocieszył go oraz napełnił siłą,
pokojem i radością. /

16.
Poniedziałek
IRAN: Dziękujmy Jezusowi za

to, że kilka tygodni temu sąd
apelacyjny uniewinnił 9 skazanych chrześcijan. Niestety
dwóm z nich postawiono już
nowe zarzuty, a trzeci został

skich chrześcijan uciekło
przed talibami do sąsiednich
krajów. Często żyją tam w trudnych warunkach w obawie
przed deportacją. Prośmy Jezusa Chrystusa, aby ich umacniał i chronił, a także objawiał
się przez nich uchodźcom, którzy jeszcze Go nie poznali. /

19.
Czwartek
AZJA ŚRODKOWA: Kiedy mu-

zułmański taksówkarz zorientował się, że Maria* jest chrześcijanką, wywiózł ją do lasu
i zgwałcił. Następnie chciał
ją zabić, ale po jej błaganiach
wypuścił ją na wolność. Módlmy się za tę młodą kobietę,
aby Jezus uzdrowił ją fizycznie
i duchowo. /

20.
Piątek
CHINY: Rząd sprawuje coraz

większy nadzór nad oficjalnie
zarejestrowanymi kościołami. Módlmy się o mądrość,
odwagę i Boże prowadzenie
dla duszpasterzy, którzy mają
kontakt z władzami oraz aby
ich wspólnoty były solą i światłem Chrystusa. /

21.
Sobota
KOREA PÓŁNOCNA: Pomimo

rządowej indoktrynacji i kontroli, w kraju wciąż żyją chrześcijanie. W przypadku wykrycia grozi im natychmiastowa
egzekucja lub dożywotnie więzienie i tortury w obozie pracy.
Prośmy Jezusa Chrystusa, aby
chronił swoich naśladowców
przed inwigilacją prowadzoną
przez rządowych agentów. /

zrozumienie islamu i mogą w ten
sposób rozwijać relacje z muzułmanami w duchu łagodności.
Dziękujmy za to Jezusowi. /

24.
Wtorek
SRI LANKA: Z powodu pande-

mii Shanthi*, jej mąż i córka
znaleźli się w trudnej sytuacji
finansowej, a jako chrześcijanie nie mogli liczyć na pomoc
ze strony buddyjskiej rodziny.
Dziękujmy Jezusowi za to, że
partnerzy Open Doors pomogli Shanthi i ponad 80 innym
chrześcijanom założyć małe
biznesy, aby mogli się utrzymać. /

23.
Poniedziałek
INDONEZJA: Między większo-

ścią muzułmańską a mniejszością chrześcijańską ciągle
dochodzi do napięć, które zagrażają pokojowemu współistnieniu. Dzięki seminariom
chrześcijanie zyskują głębsze

rycznie wypędzani ze swoich
wiosek, ponieważ nie czczą
już hinduistycznych bogów. Na
początku tego roku, kiedy mieszkańcy pewnej wsi wyrzucili z niej
kilka rodzin, pobito nawet małe
dziecko. Módlmy się za pokrzywdzonych chrześcijan, aby Bóg
pomagał im w rozpoczęciu nowego życia. /

27.
Piątek
BANGLADESZ: Ponieważ Aktar

chciał zapisać syna do chrześcijańskiej szkoły z internatem,
został pobity przez grupę ludzi
i zamknięty w swoim domu. Prośmy Jezusa, aby uzdrowił Aktara
i pokazał mu wyjście z tej trudnej
sytuacji. /

28.
Sobota
BANGLADESZ: 25 lutego sąsie-

22.
Niedziela
KOREA PÓŁNOCNA: Tej wiosny

w ciągu jednego dnia wykryto i stracono kilkudziesięciu
chrześcijan. Ich rodziny zostały
prawdopodobnie zesłane do
obozów pracy. Módlmy się za
rodziny zabitych, aby Jezus
Chrystus przeprowadził ich
przez ten trudny czas i objawił
się tym, którzy Go jeszcze nie
znają. /

26.
Czwartek
INDIE: Chrześcijanie są noto-

Shanti w swoim sklepie

25.
Środa
INDIE: 17 marca znaleziono

ciało zamordowanego pastora
Yalama Shankara z Anganpalli.
Kilka tygodni wcześniej znalazł w swoim domu wiadomość,
w której jemu i 27 innym chrześcijanom grożono śmiercią za
prowadzenie pracy misyjnej.
Módlmy się o pocieszenie dla
rodziny Yalama. /

dzi napadli na Martina Bimana
Benarjee i brutalnie go pobili.
Dziękujmy za to, że Martin przeżył pomimo poważnych obrażeń
głowy. Módlmy się o uzdrowienie
i ochronę dla Martina, jego żony
i dzieci. Cierpią prześladowania,
ponieważ są jedynymi chrześcijanami w wiosce/.

AMERYKA
ŁACIŃSKA

29.
Niedziela
KUBA: Policja dokonała nalotu

na dom Yordanysa Díaza Arteagi,
zwierzchnika Kościoła Reformowanego na Kubie, ponieważ
rozdawał więźniom swetry i kalendarze z wersetami biblijnymi.
Funkcjonariusze przesłuchali go
i nałożyli na niego i jego rodzinę areszt domowy. Módlmy się
o mądrość i Boże prowadzenie. /

30. Poniedziałek

HONDURAS: W styczniu i marcu zabito dwóch przywódców
chrześcijańskich. Posługa na
terenach kontrolowanych przez
grupy przestępcze jest bardzo
niebezpieczna. Praca z młodzieżą jest szczególnie ryzykowna.
Módlmy się o Bożą ochronę i mądrość dla duchownych w tym
kraju. /

31.
Wtorek
KOLUMBIA: W regionach kontro-

lowanych przez grupy przestępcze liderzy wspólnot są śledzeni
i nękani. Aby zniechęcić ich do
służby, przestępcy porywają
nawet ich dzieci. Módlmy się
o opiekę Jezusa nad rodzinami
przywódców kościelnych. /
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Psalm 59,3−4

>> Ratuj mnie od złoczyńców
i wyzwól mnie od morderców! Bo
oto czyhają na życie moje, zbierają
się przeciwko mnie możni, chociaż nie zawiniłem i nie zgrzeszyłem, Panie!

