» Tylko dzięki modlitwom

które chcą założyć małą firmę (patrz
str. 8-9). Módlmy się o mądrość
i owocną pracę dla wszystkich zaangażowanych w realizację projektów. /

udało nam się wytrwać
w wierze. Dziękujemy, że
pamiętacie o naszej
rodzinie w modlitwie.

5. Wtorek

Praba ze Sri Lanki

Prześladowani chrześcijanie nieustannie powtarzają,
jak bardzo umacnia ich wasza modlitwa

POMOC NA
ŚWIECIE

1. Piątek

OBECNOŚĆ I POCIESZENIE: Ważną
częścią pracy Open Doors jest odwiedzanie prześladowanych chrześcijan, pocieszanie ich i wspólna
modlitwa (zob. str. 3). Dziękujmy za
wszystkich, którzy zostali pocieszeni.
Módlmy się, aby pośród prześladowań, chrześcijanie doświadczyli
tego, że Jezus jest ich pocieszycielem i wspomożycielem. /

3. Niedziela

SZKOLENIA BIBLIJNE: Dziękujmy
Jezusowi za to, że w ubiegłym roku
w szkoleniach biblijnych mogło
uczestniczyć ponad trzy miliony
chrześcijan (zob. str. 6-7). Módlmy
się, aby szkolenia te pomogły uczestnikom szukać rozwiązań w modlitwie
i przebaczeniu. /

6. Środa

SŁUŻBA NA ŚWIECIE: Lokalni partnerzy i pracownicy Open Doors
w krajach prześladowanych potrzebują sił i wytrwałości. Często sami
dotknięci prześladowaniami służą
innym chrześcijanom, narażając się
na niebezpieczeństwo. Módlmy się
o Bożą opiekę w ich ryzykownej pracy, zwłaszcza gdy sami doświadczają
prześladowań. /

AMERYKA
ŁACIŃSKA

7. Czwartek

2. Sobota

BIBLIE I LITERATURA: Tam, gdzie
chrześcijanie są prześladowani,
literatura chrześcijańska jest często trudno dostępna (zob. str. 4-5).
»Długo modliłem się, aby nadszedł
ten dzień« – powiedział uszczęśliwiony chrześcijanin partnerom Open
Doors, którzy podarowali mu Biblię.
Módlmy się, aby tajne przesyłki docierały bezpiecznie tam, gdzie są
potrzebne. /

POMOC HUMANITARNA: Dziękujmy
za możliwość wspierania prześladowanych chrześcijan poprzez docieranie do nich z pomocą humanitarną
(zob. str. 8-9). »Myśleliśmy, że wszyscy o nas zapomnieli« – powiedział
pewien chrześcijanin z Mjanmy – »ale
te koce i ubrania przypomniały nam,
że wciąż są ludzie, którzy się o nas
troszczą«. /

Szkolenie na temat radzenia sobie
z prześladowaniami w Meksyku

4. Poniedziałek

PROJEKTY SAMOPOMOCOWE: Z powodu prześladowań chrześcijanie
często tracą środki do życia. Open
Doors pomaga im poprzez projekty
skierowane do rolników lub osób,

MEKSYK: Trzy chrześcijańskie rodziny zostały wypędzone z wioski,
ponieważ odmawiały uczestnictwa
w pogańskich rytuałach swojego
plemienia. Prośmy Jezusa Chrystusa o pocieszenie i zaopatrzenie
w niedostatku oraz aby objawił się
mieszkańcom wioski. /

8. Piątek

KOLUMBIA: W regionie opanowanym
przez zorganizowaną przestępczość,
kilka miesięcy temu zamordowano

lidera wspólnoty. Pracownik Open
Doors tak opisuje wdowę po nim:
»W jej oczach jest morze smutku,
a poczucie samotności ją przytłacza«.
Prośmy Jezusa, aby pocieszył ją i troje
jej dzieci. /

9. Sobota

KOLUMBIA: Gangi narkotykowe werbują i porywają dzieci chrześcijan.
Poszukują zwłaszcza młodych kobiet,
które uważane są za niesplamione.
Prośmy Jezusa Chrystusa, aby wspomagał uprowadzonych i umożliwił im
ucieczkę. /

10. Niedziela

KUBA: Reżim komunistyczny monitoruje kościoły i uniemożliwia
rejestrowanie nowych wspólnot.
»Czasami spotykamy się w moim garażu« – mówi przejęty lider. Módlmy
się, aby chrześcijanie na Kubie nie
zniechęcili się brakiem miejsca do
wspólnych spotkań i modlitwy. /

AFRYKA

11. Poniedziałek

EGIPT: Podczas wycieczki z grupą
młodzieży koptyjski ksiądz Arsanious
Wadid został śmiertelnie zaatakowany nożem. W przeszłości otrzymywał
groźby od islamistów. Módlmy się
o pocieszenie dla bliskich zmarłego
oraz opłakującej go wspólnoty. /

12. Wtorek

EGIPT: Wpływ islamskich ekstremistów jest szczególnie silny na obszarach wiejskich południowego
Egiptu. Prześladują oni chrześcijan
i podsycają wrogość do nich wśród
mieszkańców. Módlmy się, aby ekstremiści nawrócili się do Jezusa
Chrystusa. /

13. Środa

ALGIERIA: Władze zwiększają naciski na chrześcijan, zamykając
kościoły i wytaczając sprawy sądowe przeciwko wiernym. Prośmy
Jezusa, aby umocnił chrześcijan
w tej trudnej sytuacji. /

14. Czwartek

KAMERUN: W wiosce na północy
Kamerunu jedna ze wspólnot zrezygnowała z organizowania nabożeństw zastraszona atakami islamskich ekstremistów. Chrześcijanie
spotykają się teraz w sąsiedniej wsi.
Módlmy się, aby Jezus obdarzył ich
pokojem i aby zrozumieli, że nie są
w tej sytuacji osamotnieni. /

15. Piątek

UGANDA: Na wschodzie kraju
islamscy duchowni podburzają
ludzi przeciwko chrześcijanom
i podżegają do przemocy. Prośmy Jezusa Chrystusa, aby się
im objawił, aby mogli się nawrócić i naśladować Go. /

BLISKI
WSCHÓD

16. Sobota

TURCJA: Chrześcijanie muszą
zachować szczególną ostrożność
podczas publicznych wypowiedzi. Rozmowy o wierze mogą być
postrzegane jako krytyka państwa
tureckiego. Grozi za to kara pozbawienia wolności. Módlmy się o mądrość dla chrześcijan, aby wiedzieli,
jak mają się zachowywać. /

17. Niedziela

JORDANIA: Jeśli muzułmanin
nawróci się do Jezusa i otwar-

cie przyzna się do swojej wiary,
może zostać pobity, aresztowany,
a nawet zabity. Módlmy się o wytrwałość w wierze dla chrześcijan
nawróconych z islamu. /

18. Poniedziałek

IRAN: W połowie kwietnia chrześcijanki Fariba i Sakine zostały
skazane na dwa lata więzienia
za przynależność do kościoła domowego. Módlmy się, aby pokój
Chrystusa wypełnił ich serca i aby
nawet w więzieniu mogły o Nim
świadczyć. /

19. Wtorek

KUWEJT: Rodziny i otoczenie
wywierają presję na chrześcijan
nawróconych z islamu, aby wyrzekli się wiary w Chrystusa. Prośmy
Jezusa, aby umacniał swoich naśladowców, aby trwali przy Nim
pomimo presji. /

20. Środa

OMAN: Muzułmanie, którzy nawracają się do Jezusa, są odrzucani
przez lokalną społeczność. Często
oznacza to, że tracą środki do życia,
ponieważ ich codzienne funkcjonowanie, w całości opiera się na
osobistych kontaktach. Módlmy
się, aby Jezus zatroszczył się o ich
potrzeby i dał im sposobność do
spotkania się z siostrami i braćmi
w wierze oraz wzajemnego wspierania się. /

21. Czwartek

JEMEN: Chrześcijanom nawróconym z islamu grozi przemoc,
a nawet śmierć z rąk członków
rodziny, dlatego utrzymują swoją
wiarę w tajemnicy. Módlmy się,
aby bezpieczni mogli praktykować
modlitwę i studiować Boże Słowo. /

MJANMA: W kraju trwa wojna domowa, a wojsko atakuje chrześcijan. Pomimo wojny partnerzy Open
Doors prowadzą seminaria na temat
radzenia sobie z prześladowaniami.
Na zakończenie jednego z kursów
uczestnicy wspólnie modlili się za
swój kraj oraz wojsko. Dziękujmy za
to, że chrześcijanie dotknięci przemocą potrafili przebaczyć swoim
oprawcom. /

27. Środa
Szkolenie dla nauczycieli kursów czytania i pisania w Bangladeszu

AZJA

22. Piątek

PAKISTAN: Prośmy Jezusa, aby
chronił chrześcijańskie kobiety
i dziewczęta, które są uprowadzane, zmuszane do małżeństwa
i przejścia na islam. Módlmy się za
chrześcijanki żyjące w rodzinach
muzułmańskich, aby trwały przy
Chrystusie. /

23. Sobota

CHINY: 1 marca 2022 weszły w życie nowe przepisy dotyczące korzystania z Internetu. Ich skutki są
mocno odczuwalne dla chrześcijan. Popularna chrześcijańska strona internetowa została zamknięta,
a operatorzy innych stron otrzymali
ostrzeżenia. Nawet wspomnienie
słowa »Ewangelia« w Internecie
jest ryzykowne. Módlmy się o Boże
prowadzenie w obliczu coraz większej inwigilacji. /

24. Niedziela

BANGLADESZ: Jashim jest chrześcijaninem nawróconym z islamu.
Kilka tygodni temu został brutalnie
pobity przez swoich krewnych,
ponieważ nie chciał wyprzeć
się Jezusa Chrystusa. Dziękujmy
Jezusowi za wytrwałość Jashima
i módlmy się o łaskę uzdrowienia
jego ran. /

25. Poniedziałek

BANGLADESZ: Partnerzy Open
Doors prowadzą kursy czytania
i pisania dla chrześcijan, aby umożliwić im samodzielne czytanie Biblii. Uczestnicy jednego z kursów
otrzymali groźby od muzułmańskich
sąsiadów: jeśli nadal będą uczęszczać na zajęcia, zostaną wypędzeni ze swoich domów. Módlmy
się o mądrość i rozwagę dla nich. /

SRI LANKA: Syn Kuweni, Kevin, zginął w Niedzielę Wielkanocną w 2019
roku podczas zamachu bombowego
na kościół Zion. Kuweni wciąż zmaga
się ze stratą syna. Żałoba sprawiła, że
trudno jest jej wierzyć. Módlmy się,
aby Jezus dotknął ją swoją miłością
i dobrocią. /

28. Czwartek

SRI LANKA: Ojciec Shani* grozi, że
opuści rodzinę, jeśli ona i jej siostry
nadal będą chodziły do kościoła.
»Chcę Jezusa, ale potrzebuję też mojego ojca« – mówi przez łzy Shani.
Módlmy się, aby Bóg zmienił serce
jej ojca. /

29. Piątek

MALEZJA: Dzieci chrześcijan są
często obrażane i dyskryminowane w szkole. Niektóre są zmuszane
do przejścia na islam. Prośmy Boga
o pocieszenie i siłę dla nich. /

30. Sobota

BRUNEI: Społeczeństwo i rząd wywierają presję na chrześcijan, by
uczestniczyli w islamskich ceremoniach. Rząd przewiduje korzyści
finansowe dla osób przechodzących
na islam. Módlmy się o umocnienie
i wytrwałość w wierze dla brunejskich chrześcijan. /

31. Niedziela
Kuweni w modlitwie z lokalnym
partnerem Open Doors

INDONEZJA: Valeria i Karina zostały
ranne w ataku bombowym na ich
kościół. Rok po tym wydarzeniu nadal
mają problemy zdrowotne i cierpią
z powodu bólu. Módlmy się za nie oraz
za innych poszkodowanych. Módlmy
się o ich całkowite uzdrowienie – zarówno fizyczne, jak i emocjonalne. /
*Imię zmieniono
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26. Wtorek

Psalm 31,8

>> Weselę się i cieszę z Twojej
łaski, boś wejrzał na moją nędzę,
poznałeś udręki mej duszy.

