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na 10). Prośmy Jezusa, aby pomógł
wszystkim chrześcijanom, którzy są
osadzeni w więzieniach, udowodnić
przed sądem swoją niewinność. /

6. Poniedziałek

Vinita, jest ofiarą prześladowań chrześcijan w Indiach

INDIE

1. Środa

INDIE: Poziom przemocy wobec
chrześcijan w Indiach jest alarmująco wysoki. Ataki na kościoły,
pobicia i inne akty przemocy są na
porządku dziennym (patrz strony
3–5). Prośmy Boga, aby trzymał swoją opiekuńczą dłoń nad siostrami
i braćmi w Indiach. /

2. Czwartek

INDIE: Hinduscy nacjonaliści podsycają nienawiść wobec chrześcijan.
Rozpowszechniają fałszywe informacje, jakoby chrześcijanie siłą
nawracali hindusów (patrz strony
3–5). Módlmy się, aby społeczeństwo nie dawało wiary tej agitacji,
a wielu Hindusów dostrzegło po
sposobie życia chrześcijan, że nie
są ich wrogami. /

Prośmy Jezusa Chrystusa, aby całkowicie uzdrowił Preethę i przywrócił
sprawność jej ręce. /

4. Sobota

INDIE: Sześć lat temu Sitara* (21)
i jej dwójka młodszego rodzeństwa
stracili rodziców. Mieszkańcy wsi
nie chcieli zaopiekować się chrześcijańskimi dziećmi. Mimo odrzucenia przez ludzi trójka rodzeństwa
doświadcza Bożej opieki: »Kiedy
tylko czegoś potrzebujemy, modlimy
się i Jezus nam odpowiada«, mówi
Sitara lokalnym partnerom Open Doors. Dziękujmy za to. /

INDIE: Mąż Sumi* Ravi został zamordowany przez ekstremistów za to, że
mówił o Jezusie (patrz strona 11).
Dziękujmy Jezusowi za niezachwianą
wiarę Sumi i prośmy Boga, by pocieszał ją i jej dzieci , które bardzo
tęsknią za Ravim. /

7. Wtorek

INDIE: Hinduscy nacjonaliści wtargnęli na spotkanie modlitewne
i pobili obecnych tam chrześcijan.
Preetha* została pobita żelaznym
prętem i poważnie zraniona (patrz
strony 6–7). Jej ręka jest trwale
uszkodzona i nadal sprawia jej ból.

10. Piątek

INDIE: Ekstremistyczni hinduiści
prowadzą agresywne »kampanie
rekonwersji« i wywierają presję na
chrześcijan nawróconych z hinduizmu, aby powrócili do dawnej religii.
Prośmy Jezusa Chrystusa, aby dał
swoim naśladowcom siłę i odwagę
do przeciwstawienia się tej presji. /

8. Środa

11. Sobota

INDIE: Hinduscy nacjonaliści dotkliwie pobili Sunila* i wypędzili go
wraz z rodziną z wioski. Pozbawiono
ich ziemi, domu i plonów. Dziękujmy
Jezusowi za to, że lokalni partnerzy
Open Doors mogli poprzez projekt
samopomocowy wesprzeć tę rodzinę,
pomagając im osiedlić się w nowym
miejscu. /

INDIE: Módlmy się za lokalnych partnerów Open Doors w Indiach, którzy wspomagają prześladowanych
chrześcijan i każdego dnia dzielą ich
cierpienie. Prośmy Jezusa Chrystusa,
aby ich prowadził. Prośmy o jasną
wizję dla ich przyszłej służby wśród
potrzebujących. /

AZJA PŁD.
I PŁD.- WSCH

5. Niedziela

INDIE: Tak zwane »przepisy antykonwersyjne« są nadużywane w wielu
indyjskich stanach. Chrześcijanie
oskarżani są o wymuszanie nawróceń na hindusach (patrz stro-

INDIE: Indyjskie kobiety zajmują
najniższą pozycję na drabinie społecznej. Codziennie zgłaszane są
dziesiątki gwałtów popełniane na
kobietach, ale policja wykazuje
niewielkie zainteresowanie ściganiem sprawców. Chrześcijanki są
podwójnie narażone na akty agresji
z powodów religijnych. Módlmy się,
aby Jezus stale je chronił i przypominał im o ich wartości. /

INDIE: Osiem rodzin w pewnej wiosce nawróciło się niedawno do Jezusa. Raman*, chrześcijanin, który
opowiedział im o Jezusie, został
z tego powodu zaatakowany przez
ekstremistów. Módlmy się za Ramana
i o to, by Jezus wzmocnił wiarę tych
rodzin, dając im siłę, której potrzebują,
by trwać w wierze we wrogo nastawionym środowisku. /

Sitara

3. Piątek

9. Czwartek

12. Niedziela
Sunil

MJANMA: To, że Kan* nie domagał
się ukarania buddyjskiego mnicha,
który go zaatakował, zdumiało innych mnichów. Módlmy się, aby

postawa Kana była powodem do
poszukiwań Boga dla tych, którzy
Go nie znają. /

13. Poniedziałek

WIETNAM: Rodzina Hoanga* jest
przeciwna jego wierze w Jezusa:
żona bije go i chowa jego Biblię.
Mimo przeszkód Hoang wiernie
kroczy za Jezusem. Regularnie potajemnie spotyka się głęboko
w dżungli z innym chrześcijaninem,
żeby dowiedzieć się więcej o Słowie
Bożym. Módlmy się, aby rodzina
Hoanga nawróciła się do Jezusa. /

że Pan Bóg kocha je i troszczy się
o nie w każdym miejscu. /

AZJA ŚRODKOWA

16. Czwartek

TADŻYKISTAN: Chrześcijanie, którzy
nie należą do Kościoła prawosławnego, są uważani za część zagranicznej sekty, której celem jest
szpiegowanie systemu politycznego kraju i dlatego rząd aresztuje
i przesłuchuje przywódców kościelnych. Prośmy Jezusa o mądrość dla
przywódców w pełnieniu posługi
pomimo nieustannej inwigilacji. /

17. Piątek
Hoang

14. Wtorek

LAOS: Trzech chrześcijan trafiło
w zeszłym roku do aresztu za mówienie innym o Jezusie.Spędzili
kilka miesięcy w ośrodku resocjalizacji więźniów, zanim w końcu
zostali zwolnieni za kaucją. Módlmy
się, aby Jezus umocnił ich wiarę
i żeby potrafili przepracować doznaną traumę. /

15. Środa

MALEZJA: Dzieci chrześcijan są
w szkole zastraszane i dyskryminowane przez nauczycieli oraz kolegów z powodu wiary ich rodziców.
Prośmy Jezusa, by by dał odczuć
swoją obecność dzieciom, które
bardzo Go potrzebują, by wiedziały,

AZJA ŚRODKOWA: Aysha*, chrześcijanka nawrócona z islamu, pracuje w małym środkowoazjatyckim
miasteczku wśród muzułmanek,
które uciekły z innych krajów. Ponieważ opowiada im o Jezusie,
Aysha jest zastraszana przez miejscowych przywódców islamskich.
Módlmy się o ochronę dla niej. /

18. Sobota

AZJA ŚRODKOWA: Rasim* jest
chrześcijaninem nawróconym z islamu, który prowadzi grupę młodzieżową. Niedawno jego wujek
wtargnął na jedno ze spotkań, zwyzywał i pobił Rasima oraz zdewastował jego mieszkanie. Módlmy
się o uzdrowienie Rasima i pokój
dla młodzieży, która była świadkiem
tego ataku. /
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23. Czwartek

MAROKO: Abdel* stracił pracę,
ponieważ jest chrześcijaninem.
Módlmy się, aby Jezus go pocieszył i zachęcił, a także zapewnił mu
nowe źródło dochodu. /

KATAR: Organizacja społeczna
kraju ma duży wpływ na życie poszczególnych obywateli. Odejście
od islamu i przejście na chrześcijaństwo jest postrzegane jako zdrada rodziny i może zostać ukarane
śmiercią. Dlatego chrześcijanie nawróceni z islamu zachowują swoją
wiarę w tajemnicy. Módlmy się, aby
Jezus objawiał się całym rodzinom,
by mogły wspólnie za Nim podążać. /

20. Poniedziałek

24. Piątek

19. Niedziela

TUNEZJA: Abel* jest zastraszany
i nękany przez ludzi ze swojego
najbliższego otoczenia, ponieważ otwarcie przyznał się do
bycia chrześcijaninem. Módlmy
się o ochronę dla Abla. Poprośmy
Jezusa, aby objawił się jego przyjaciołom, aby i oni nawrócili się do
Boga. /

21. Wtorek

LIBIA: Rodzina Aishy* naciska na
nią, by odwróciła się od Jezusa
i powróciła do islamu. Prośmy
Jezusa, aby obdarzył Aishę siłą
wiary i wytrwałością. Módlmy się,
aby mogła być świadkiem miłości
Jezusa w swojej rodzinie. /

22. Środa

SYRIA: Amal* i jej dwoje dzieci
odeszli od islamu i nawrócili się
na chrześcijaństwo. Mąż Amal jest
przeciwny tej decyzji. Zabrania im
uczestniczenia w nabożeństwach,
czytania Pisma Świętego i wypowiadania imienia »Jezus«. Módlmy
się, aby mąż Amal nawrócił się do
Chrystusa. /

JEMEN: Wielu chrześcijan tęskni
za wspólnotą z innymi siostrami
i braćmi w wierze. Jednak wspólne spotkania są niebezpieczne
i często trudne do zorganizowania.
W przypadku wykrycia uczestnikom
grożą prześladowania ze strony lokalnej społeczności lub islamskich
grup ekstremistycznych. Módlmy
się o mądrość i bezpieczeństwo
dla chrześcijan w trakcie spotkań. /

AFRYKA SUBSAHARYJSKA

25. Sobota

GWINEA: Od 13 lat krewni naciskają na Patricka*, aby porzucił
chrześcijaństwo. Bezustannie go
nękają. Kilka razy próbowali go
otruć. Niedawno grozili, że zabiją
Patricka, jego żonę i dzieci, jeśli
nie powrócą do religii przodków.
Módlmy się o ochronę dla nich. /

26. Niedziela

NIGERIA: Co roku islamscy ekstremiści uprowadzają setki chrześcijan –
dziewczęta są wykorzystywane seksualnie i przymusowo wydawane za
mąż, chłopcy wcielani są do armii
jako dzieci-żołnierze. Prośmy Jezusa,
aby dał im odczuć swoją bliskość
i troskę o nich oraz doprowadził do
ich uwolnienia z niewoli. /

28. Wtorek

TANZANIA: Zwrócenie się Saminy*
do Jezusa rozgniewało jej męża.
Zaatakował ją maczetą, próbując
zabić. Dziękujmy, że Samina uniknęła
obrażeń. Prośmy Jezusa, aby wspierał wszystkie chrześcijanki w Tanzanii, które z powodu swojej wiary są
narażone na przemoc fizyczną lub
seksualną. /

29. Środa
Po czterech latach spędzonych
w Boko Haram Deborah* uciekła
z synem w 2018 roku.

27. Poniedziałek

KENIA: Aby ukarać Malię* za jej
nawrócenie na chrześcijaństwo,
rodzina zmusiła ją do małżeństwa
z dużo starszym muzułmaninem, który
bardzo źle ją traktował. W końcu
udało jej się uciec od brutalnego
męża. Módlmy się za Malię i jej nowo
narodzone dziecko, aby z pomocą
Jezusa zapomniała o przemocy, której
doświadczyła i by została uzdrowiona. /
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AFRYKA
PŁN. I BLISKI
WSCHÓD

BURUNDI: Kiedy imam Dschamal*
nawrócił się do Jezusa, mieszkańcy
wioski uznali to za zdradę. Jego żona
próbowała go otruć. Dschamal musiał uciekać i ukrywał się w pobliskim
mieście. Módlmy się, aby znalazł tam
kościół i został umocniony w swojej
wierze w Jezusa. /

30. Czwartek

BURUNDI: Mąż Leili*, muzułmanin,
rozwiódł się z nią, gdy dowiedział
się, że została chrześcijanką. Prośmy
Jezusa, aby zapewnił Leili i trójce jej
dzieci to, czego potrzebują do życia,
oraz aby zgromadził wokół nich innych chrześcijan, którzy będą ich
wspierać. /
*Imię zmieniono
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>> Któż nas może odłączyć
od miłości Chrystusowej?
Utrapienie, ucisk czy prze
śladowanie, głód czy nagość,
niebezpieczeństwo czy miecz?

