
Rusłan: »Dzięki waszym modlitwom 
możemy przetrwać w tym nieprzyja-

znym środowisku«
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AZJA ŚRODKOWA: Módlmy się 
za Marię*, chrześcijankę, która 
została brutalnie zgwałcona 
przez muzułmańskiego taksów-
karza. Maria powoli wraca do 
zdrowia. Codziennie dojeżdża 
na zabiegi do szpitala i korzysta 
z pomocy psychologa. Módlmy 
się o jej całkowite uzdrowienie 
fizyczne i psychiczne. /

7. Wtorek
KIRGISTAN: Rodzina wyrzekła 
się Kirimayi* i jej małego dziec-
ka, ponieważ jest chrześcijan-
ką. Kirimaya znalazła pracę, ale 
współpracownicy tak bardzo ją 
nękali, że musiała złożyć wypo-
wiedzenie. Prośmy Jezusa Chry-
stusa, aby zapewnił jej nową 
pracę i umocnił ją w wierze. /

8. Środa
KIRGISTAN: Miejscowy muzuł-
mański duchowny dąży do usu-
nięcia Kerima* z wioski. »Kto 
będzie niósł zagubionym ludziom 
Ewangelię, gdy odejdę?« – pyta 
Kerim*. Módlmy się, aby mógł 
zostać w wiosce i opowiadać 
ludziom o Panu Jezusie. /

9. Czwartek
KIRGISISTAN: Kiedy ojciec 
Akima* dowiedział się, że 
Akim i jego rodzeństwo zosta-
li chrześcijanami, zaczął ich 
przymuszać do powrotu na 
islam. Sytuacja pogorszyła się 
do tego stopnia, że Akim i jego 
dwie siostry musieli opuścić 
dom. Opiekują się nimi lokalni 
partnerzy Open Doors. Módlmy 
się, aby ojciec Akima nawrócił 
się do Jezusa Chrystusa. /

wała do przywoływania du-
chów. Obawiający się zemsty 
duchów mieszkańcy wioski 
zniszczyli jej dom i wypędzili 
ją z wioski. Obecnie mieszka 
w pobliskim mieście. Módlmy 
się, aby spotkała tam innych 
chrześcijan i mogła rozpocząć 
nowe życie. /

17. Piątek
LAOS: Lokalne władze próbo-
wały zmusić Sasera* i Miheę* 
do podpisania wyrzeczenia się 
wiary w Jezusa. Ponieważ 
odmówili, mieszkańcy wioski 
pobili ich i próbowali udusić 
Miheę. Módlmy się o uzdro-
wienie ran. / 

18. Sobota
WIETNAM: Przez wiele lat 
chrześcijanie z pewnej wio-
ski byli prześladowani przez 
swoich sąsiadów. Modlili się 
o rozwiązanie tego problemu 
i wpadli na pomysł wywier-
cenia studni. Open Doors 
udzieliło im wsparcia, a stud-
nia zaopatrza teraz w wodę 
wszystkich mieszkańców –  
zarówno chrześcijan, jak 
i niechrześcijan. Położyło to 
kres prześladowaniom. Dzię-
kujmy za to Bogu. /

19. Niedziela
INDONEZJA: Agung* i Sarah* 
od wielu lat prowadzą kursy 
uczniowskie dla chrześcijan 
nawróconych z islamu i z tego 
powodu są nieustannie szyka-
nowani. Dziękujmy Panu Bogu 
za to, że kontynuują swoją 
pracę, i módlmy się, aby byli 
zachętą dla wielu chrześcijan. /
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1. Środa
AZJA ŚRODKOWA: Kościoły 
muszą się rejestrować, czę-
sto jednak nie uzyskują zgody 
na prowadzenie działalności. 
W trakcie nabożeństw przepro-
wadzane są policyjne naloty.  
Módlmy się o mądrość dla li-
derów w czasach inwigilacji. /

2. Czwartek
AZJA ŚRODKOWA: Od upadku 
Związku Radzieckiego dzie-
siątki tysięcy muzułmanów na-
wróciło się na chrześcijaństwo. 
Dziękujmy Bogu za te nawróce-
nia. Prośmy o pocieszenie i siłę 
dla chrześcijan nawróconych 
z islamu, którzy doświadczają 
prześladowań ze strony lokalnej 
społeczności. /

3. Piątek
AZJA ŚRODKOWA: Dzieci 
chrześcijan nawróconych 
z islamu są prześladowane od 
najmłodszych lat (zob. s. 8–9). 
Módlmy się za prześladowane 

AZJA 

10. Piątek
CHINY/KOREA PŁN.: Lokalni 
partnerzy Open Doors tacy jak 
Caleb* prowadzą domy schro-
nienia dla uchodźców z Korei 
Północnej. Pomimo strachu 
przed wykryciem przez chińskie 
władze Caleb i jego zespół kon-
tynuują swoją pracę – prośmy 
Boga, aby ich umacniał. /

dzieci, aby zrozumiały, że to 
Jezus Chrystus jest ich najlep-
szym przyjacielem, który będzie 
im towarzyszył we wszystkich 
wyzwaniach. /

4. Sobota
AZJA ŚRODKOWA: Muzułmań-
scy krewni uważają, że brak 
dzieci jest karą za to, że Gul-
miras* została chrześcijanką. 
Z tego powodu odszedł od niej 
mąż. Gulmiras bardzo cierpi 
z powodu rozwodu oraz presji, 
jakiej doświadcza ze strony 
swoich krewnych. Módlmy się, 
aby Pan Bóg ją pocieszył. /

5. Niedziela
AZJA ŚRODKOWA: Od ponad 
16 lat Rusłan* jest liderem 
wspólnoty. Odwiedza chrze-
ścijan nawróconych z islamu 
w odległych regionach kraju, 
aby razem z nimi studiować 
Pismo Święte. Aby zniechęcić 
go do prowadzenia tej działal-
ności, kilkakrotnie splądrowano 
jego dom. Rusłan otrzymywał 
też ostrzeżenia od lokalnych 
władz. Dziękujmy Jezusowi za 
to, że Rusłan nadal służy Bogu. /

13. Poniedziałek 
INDIE: W południowych In-
diach wzmaga się nacisk wy-
wierany na liderów. Trafiają 
do więzień pod fałszywymi 
zarzutami, są zastraszani i tor-
turowani. Módlmy się, aby Pan 
Bóg wzmacniał więźniów i ota-
czał opieką ich rodziny. / 

14. Wtorek
INDIE: Dziewięć rodzin chrze-
ścijańskich zostało zastraszo-
nych przez hinduskich na-
cjonalistów i zmuszonych do 
wzięcia udziału w ceremonii 
wyrzeczenia się wiary w Jezu-
sa. Prośmy Jezusa Chrystusa, 
aby obdarzył ich swoją łaską, 
aby powrócili do Niego, prosili 
Go o przebaczenie i wyszli z tej 
sytuacji umocnieni w wierze. /

15. Środa
SRI LANKA: Rozwścieczony 
tłum zaatakował kościół In-
dunila*, żądając zaprzestania 
zgromadzeń. Jeden z członków 
wspólnoty trafił z ciężkimi ob-
rażeniami do szpitala. Módlmy 
się o pokój i mądrość dla In-
dunila oraz jego wspólnoty. /

Saser

11. Sobota
CHINY: Chrześcijanie nawró-
ceni z buddyzmu są poddawani 
naciskom i groźbom w swoich 
wioskach. Tylko potajemnie 
i sporadycznie mogą się spo-
tykać z innymi chrześcijanami. 
Prośmy Jezusa, by dodawał im 
otuchy, wzmacniając ich wiarę. /

12. Niedziela
NEPAL: Rina* jest jedyną chrze-
ścijanką w swojej rodzinie. Fakt, 
że nie bierze już udziału w hin-
duistycznych ceremoniach, spo-
tyka się z wrogością ze strony 
rodziców i rodzeństwa. Wywie-
rają na nią presję, a ojciec nie 
chce już finansować jej edukacji. 
Lokalni partnerzy Open Doors 
byli w stanie pokryć wydatki 
szkolne Riny. Módlmy się, aby 
rodzina Riny nawróciła się do 
Chrystusa. /

Caleb

16. Czwartek
LAOS: Po nawróceniu Som* 
spaliła akcesoria, których uży-
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20. Poniedziałek
NIGERIA: W północno-za-
chodniej Nigerii rośnie liczba 
ataków dokonywana przez pa-
sterzy Fulani. »Chociaż celem 
ataków nie są tylko chrześcija-
nie, brak bezpieczeństwa ma 
bezpośredni wpływ na naszą 
pracę« – mówi jeden z part-
nerów Open Doors. »Proszę 
o modlitwę, aby Bóg otoczył 
płaszczem ochronnym chrze-
ścijan i okoliczne wioski«. /

21. Wtorek
ERYTREA: Rząd ściga chrze-
ścijan należących do nieza-
rejestrowanych kościołów, 
ponieważ uważa ich za 
»szpiegów Zachodu«. Mimo 
to erytrejscy chrześcijanie nie 
modlą się o zmianę władzy, ale 
o to, by obecnie sprawujący 
władzę nawrócili się do Jezusa 
Chrystusa. Dołączmy do nich 
w modlitwie. /
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22. Środa
ERYTREA: »Staramy się nie 
zwracać na siebie uwagi, 
ale czasami pragniemy się 
spotkać – na modlitwie i na-
uczaniu« – opowiada Mirjam* 
z Erytrei. Chrześcijanie są mo-
nitorowani przez rząd i w każdej 
chwili grozi im aresztowanie. 
Módlmy się, aby Jezus za-
mknął oczy służbom specjal-
nym, a spotkania chrześcijan 
pozostały niezauważone. /

23. Czwartek
RÓG AFRYKI: Amira* wbrew 
woli męża poszła do kościo-
ła i opowiedziała o Jezusie 
czwórce swoim dzieciom, dla-
tego ją pobił. Teraz jest bez-
pieczna, ale cierpi z powodu 

dla Elizabeth* i jej synka, którzy 
doświadczyli traumy. Jedynie 
oni przeżyli atak w październiku 
2021 roku. /

25. Sobota
BURUNDI: Kiedy Louri* została 
chrześcijanką, jej mąż rozwiódł 
się z nią i wyrzucił ją oraz dwo-
je dzieci z domu. Matka Louri 
również odmówiła jej wsparcia. 
»Chcą mnie złamać, ale ja nie 
poddam się ich naciskom« –  
mówi Louri. »Proszę, módlcie 
się, abym wzrastała duchowo 
i aby moja rodzina nawróciła 
się do Pana Boga«. /

26. Niedziela
MAROKO: Z powodu wiary w Je-
zusa Usama* został wyrzucony 
z domu przez muzułmańskich 
krewnych. Módlmy się o po-
cieszenie dla niego i aby zna-
lazł nową duchową rodzinę we 
wspólnocie z innymi chrześci-
janami. /

27. Poniedziałek
TUNEZJA: Gdy chrześcijanie na-
wróceni z islamu zostaną zde-
maskowani, ich muzułmańscy 
małżonkowie mogą się z nimi 
rozwieść i zabrać dzieci. Chri-
stin Daila* walczy o prawa do 
opieki nad dzieckiem. Prośmy 
Jezusa, aby objawił się jej mężo-
wi, dotknął jego serce i sprawił, 
że rodzina znowu będzie razem. /

28. Wtorek
LIBIA: Niewielka grupa libij-
skich chrześcijan najczęściej 
nie przyznaje się do wiary 
w Boga przed ludźmi ze swo-
jego otoczenia. Módlmy się, aby 
Boussra* zdołała znaleźć męża 
chrześcijanina. Małżeństwo 
z muzułmaninem mogłoby być 
dla niej niebezpieczne. Kobiety 
mają w Libii niższy status spo-
łeczny niż mężczyźni, a osoby 
podejrzewane o naśladowanie 
Jezusa mogą doświadczyć 
ogromnej przemocy. /

29. Środa
LIBIA: Kiedy Moussa* uwierzył 
w Jezusa, jego rodzina natych-
miast zaczęła go prześladować. 
Zabójstwo nawróconego chrze-
ścijanina przez członka rodziny 
jest w Libii uznawane za hono-
rowe i nie jest karane. Módlmy 
się o ochronę dla Moussy. /

30. Czwartek
ARABIA SAUDYJSKA: Lider gru-
py chrześcijan nawróconych 
z islamu znajduje się obecnie 
w wielkim niebezpieczeństwie: 
w Internecie krążą doniesienia 
o jego wierze w Jezusa. Obawia 
się gwałtownych reakcji otocze-
nia. Módlmy się o jego ochronę 
i mądrość w radzeniu sobie z tym 
zagrożeniem. /

rozłąki z dziećmi. Módlmy się, 
aby jej rodzina nawróciła się 
do Chrystusa. / 

24. Piątek
REPUBLIKA ŚRODKOWO-
AFRYKAŃSKA: Większą część 
kraju okupują uzbrojone bo-
jówki. W wyniku konfliktu ty-
siące chrześcijan przesiedlo-
no. Módlmy się o uzdrowienie 
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Róg Afryki: Seminarium dla chrześcijan nawróco-
nych z islamu


