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6. Sobota

RÓG AFRYKI: Ponieważ Salim* opowiada o Ewangelii także muzułmanom, ekstremiści grożą mu śmiercią.
Jego żona bardzo się boi o męża
(patrz strony 10 –11). Módlmy się
o Bożą ochronę i pokój dla Salima
i jego żony. /

RÓG AFRYKI

1. Poniedziałek

RÓG AFRYKI: Coraz więcej muzułmanów w Rogu Afryki dochodzi do
wiary w Jezusa Chrystusa, często
muszą płacić za to wysoką cenę.
»To odpowiedź na modlitwy” - mówi
Timothy*, pracownik Open Doors.
»Łzy i modlitwy chrześcijan w ciągu
ostatnich kilku lat przynoszą teraz
owoce«. Dziękujmy za to Bogu. /

2. Wtorek

SOMALIA: Islamska grupa Al Shabaab i inni ekstremiści postawili sobie
za cel zabicie wszystkich chrześcijan w Somalii. Módlmy się za
nielicznych ukrywających się w tym
kraju chrześcijan, aby Duch Święty
prowadził ich, by nadal mogli żyć
i świadczyć o Chrystusie. /

3. Środa

SOMALIA: Kiedy krewni dowiedzieli
się, że Nala* nawróciła się do Jezusa, próbowali przemocą zmusić ją
do powrotu do islamu (patrz strony

4. Czwartek

RÓG AFRYKI: Dagan* i Noe* wiele
wycierpieli z powodu swojej wiary
w Jezusa. Najgorsze jednak było
to, że ich prześladowcy wzięli na
celownik ich córkę Adiel* (patrz
strona 8). W grudniu 2020 roku 13-letnia wówczas dziewczynka została
zgwałcona, aby ukarać rodziców
za odejście od islamu. Módlmy się
o uzdrowienie. /

5. Piątek

RÓG AFRYKI: Kiedy Roda* została
chrześcijanką, uciekła przed swoją
muzułmańską rodziną. Jej krewni
wytropili ją i grozili jej (patrz strona
9). Dziękujmy, że pomimo konieczności rezygnacji z wielu rzeczy, może
powiedzieć: »Jestem szczęśliwa, bo
Bóg pokazuje mi, że wszystkie te
rzeczy przeminą, ale życie z Jezusem
trwa wiecznie«. /

ERYTREA: Na początku sierpnia w stolicy kraju Asmarze aresztowano 15
chrześcijańskich kobiet. Módlmy się
za nie i za wiele innych kobiet oraz
mężczyzn w Erytrei uwięzionych za
wiarę w Jezusa. Potrzebują siły, aby
znieść trudy więzienia i trwać wiernie
przy Chrystusie. /

AFRYKA SUBSAHARYJSKA

Ibrahim* na rekolekcjach dla młodzieży zorganizowanych przez Open Doors w
Etiopii. Z powodu swojego nawrócenia musi ukrywać się przed swoją rodziną

6–7). Ponieważ Nala pozostała nieugięta, zaaranżowano jej małżeństwo z szejkiem jako jego trzeciej
żony. Dzień przed ślubem Nala zdołała uciec. Dziękujmy Jezusowi za
Jego opiekę. /

9. Wtorek

10. Środa
Salim przemawia w kościele

7. Niedziela

ETIOPIA: Módlmy się za młodych
chrześcijan nawróconych z islamu,
takich jak Kofi* (17 lat), Behati* (17
lat) i Kaleb* (13 lat). Z powodu zmiany
wiary zostali wyrzuceni przez rodziny z wiosek. Prośmy Ojca, który jest
w niebie, o pocieszenie, siłę, odwagę,
wzrost w wierze i nowy dom. /

8. Poniedziałek

ETIOPIA: W lipcu członkowie rodziny Diarry* odkryli, że została chrześcijanką i potajemnie uczęszcza
do kościoła. Pobili ją i zniszczyli
wszystkie jej rzeczy. Diarra zdołała
uciec z wioski z dwójką swoich dzieci,
ale w wyniku napaści ma problemy
zdrowotne. Prośmy Jezusa o zdrowie
dla niej i o nowy początek. /

NIGERIA: W Nigerii w ciągu ostatnich 10 lat za wiarę w Jezusa Chrystusa zginęło ponad 19.000 chrześcijan - więcej niż we wszystkich
innych krajach świata razem wziętych. Módlmy się o ustanie przemocy,
o uzdrowienie i o nowe perspektywy
dla tych, którzy stracili bliskich lub
musieli uciekać. /

11. Czwartek

NIGERIA: 1360 dni minęło od czasu,
gdy 14-letnia Leah Sharibu została
uprowadzona za odmowę wyrzeczenia się Jezusa Chrystusa. Módlmy
się, aby Jezus pocieszył, uzdrowił
i uwolnił ją oraz wiele innych porwanych dziewcząt w Nigerii. /

12. Piątek

KENIA: Andwele* dorastał jako
muzułmanin, ale od prawie ośmiu
lat potajemnie naśladuje Jezusa.
Kiedy kilka tygodni temu odważył
się powiedzieć o tym rodzicom,
wyrzucili Andwelego, jego żonę
i trójkę dzieci z ich wspólnego
domu. Módlmy się, aby cała rodzina doświadczyła Bożej pomocy
i została wzmocniona w wierze. /

13. Sobota

WYSPY WSCHODNIOAFRYKAŃSKIE: Riah* mieszka na małej wyspie u wybrzeży Afryki Wschodniej.
Z powodu decyzji o naśladowaniu
Jezusa, rozstał się z nią mąż. Módlmy się, aby Riah i jej trzy córki
znalazły nowy dom oraz wzrastały
w wierze we wspólnocie z innymi
chrześcijanami. /

14. Niedziela

AFRYKA SUBSAHARYJSKA: Pamiętajmy w modlitwie o licznych
dzieciach w Nigerii i innych krajach Afryki Subsaharyjskiej, które
były świadkami lub doświadczyły
przemocy ze strony grup islamskich.
Módlmy się, aby otrzymały pocieszenie i zostały uzdrowione przez
Niebieskiego Ojca. /

AFGANISTAN

15. Poniedziałek

AFGANISTAN: Zanim talibowie
przejęli władzę, afgańscy chrześcijanie mogli praktykować swą
wiarę jedynie w ukryciu. Obecnie sytuacja uległa pogorszeniu

Leah Sharibu

ze względu na działania talibów,
których celem jest ujawnienie
chrześcijan. Módlmy się, aby
Duch Święty prowadził i umacniał
chrześcijan, a pokój Boży zapanował w ich sercach. /

16. Wtorek

AFGANISTAN: Odejście od islamu
jest uważane za jedną z najgorszych
rzeczy, jakie można zrobić swojej
rodzinie. Chrześcijanie nawróceni
z islamu są w niebezpieczeństwie,
ponieważ zabójstwa honorowe
są w Afganistanie powszechną
reakcją za obrazę honoru rodziny.
Prośmy Jezusa Chrystusa o Jego
opiekę i o otwartość dla rodzin. /

17. Środa

AFGANISTAN: Chrześcijanie żyjący
w ukryciu są nie tylko zagrożeni
prześladowaniami, ale jak wszyscy
Afgańczycy cierpią z powodu braku
najpotrzebniejszych produktów.
Módlmy się, aby Bóg zaopatrzył
ukrywających się chrześcijan w żywność oraz wszystkie niezbędne rzeczy, aby mogli również pomagać
innym i być światłem w tej ciężkiej
sytuacji. /

18. Czwartek

AFGANISTAN: Odchodzenie ludzi
od islamu jest dla talibów i innych
fanatyków islamskich powodem
do nienawiści i agresji. Módlmy
się, aby Jezus Chrystus objawił się
im i aby, tak jak św. Paweł, znaleźli
pokój w Panu Bogu. /
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19. Piątek

AZJA CENTRALNA: Z powodu nawrócenia Halima* została pobita
przez swojego męża i wygnana
wraz z dwójką dzieci. Dziękujmy,
że Halima i dzieci mają się dobrze
w swoim nowym domu i prośmy,
aby mimo oporu władz, udało się
tam wkrótce uruchomić studnię. /

22. Poniedziałek

CHINY: Partnerzy Open Doors
odwiedzają prześladowanych
chrześcijan z różnych wspólnot,
aby lepiej zrozumieć ich sytuację
i potrzeby oraz dodać im otuchy.
Jest to bardzo ryzykowne, ponieważ kontrola staje się coraz bardziej intensywna i wyrafinowana.
Prośmy Pana naszego Jezusa Chrystusa o ochronę. /

AZJA PŁD.
- WSCH.
Już w kwietniu Open Doors wzywało
do modlitwy za Halimę. Dzisiaj Halima
ma się dużo lepiej

20. Sobota

AZJA CENTRALNA: Dziewięcioletni Ivan* był szykanowany i został
dotkliwie pobity przez muzułmańskich chłopców na obozie sportowym za wyznawanie wiary
chrześcijańskiej. Ivan wciąż cierpi
na bóle i zawroty głowy. Lekarze
wątpią, czy będzie mógł jeszcze
kiedykolwiek uprawiać sport. Módlmy się o uzdrowienie jego ciała
i duszy. /

21. Niedziela

CHINY: W niektórych miastach
wszechobecne są kamery z funkcją rozpoznawania twarzy, które
monitorują każdy ruch mieszkańców. Istnieją również obszerne
bazy danych dotyczące obywateli.
Chrześcijanie muszą być niezwykle

23. Wtorek

BANGLADESZ: Sukcesy talibów
ośmieliły lokalnych ekstremistów
islamskich. W niektórych regionach chrześcijanie otrzymują
pogróżki, takie jak: »Przejdź na
islam i ocal siebie. Czy nie widzisz
rozwoju sytuacji w Afganistanie?
Bangladesz stanie się taki sam«.
Módlmy się szczególnie za chrześcijan nawróconych z islamu o ochronę, siłę i odwagę. /

24. Środa

BANGLADESZ: Kiedy Shalman (27
lat) wyznał na początku sierpnia
wiarę w Jezusa, został pobity, publicznie upokorzony i wypędzony
ze swojego miejsca zamieszkania.
Stracił wszystko i musi się ukrywać.
»Ludzie się mną brzydzą. Wszędzie
jestem odrzucany« - mówi. Módlmy się o Boże pocieszenie i nowe
perspektywy dla niego. /

Shalman

25. Czwartek

BANGLADESZ: Shamim jest nawróconym z islamu, lokalnym partnerem
Open Doors. Kiedy jego kuzyni dowiedzieli się, że on i jego rodzina
stali się chrześcijanami, próbowali
go zabić. Przeżył pomimo poważnymi obrażeń. Módlmy się, aby Jezus
Chrystus uzdrowił Shamima i chronił
jego rodzinę. /

26. Piątek

INDIE: Módlmy się za lokalnych
partnerów Open Doors, którzy odwiedzają prześladowanych chrześcijan w miejscach wysokiego ryzyka,
dostarczając im pomoc humanitarną
i prowadząc szkolenia. Prośmy Jezusa Chrystusa, aby dotarli do tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy. /

27. Sobota

NEPAL: Keshav Acharya został oskarżony o zmuszanie ludzi do przyjęcia chrześcijaństwa. W rezultacie
w 2020 r. był trzykrotnie aresztowany,
a sprawa sądowa przeciwko niemu
nadal się toczy. Módlmy się o siły
i zdrowie dla Keshava oraz o to, by
wkrótce udowodniono jego niewinność. /

BHUTAN: Binita Rai* jest jedyną
chrześcijanką w swojej wiosce.
Sąsiedzi uniemożliwiają jej i trójce
jej dzieci odwiedziny innych chrześcijan. Prośmy Jezusa, naszego Pana,
aby ją zachęcił, a także, aby objawił
się sąsiadom Binity. /

29. Poniedziałek
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28. Niedziela

ostrożni, aby nie zwracać na siebie uwagi. Módlmy się o pokój dla
nich i prowadzenie przez Ducha
Świętego. /

MJANMA: W konflikcie trwającym
od wojskowego zamachu stanu 1
lutego chrześcijanie coraz częściej
znajdują się w ogniu krzyżowym.
Wielokrotnie atakowano chrześcijan
i kościoły, np. w połowie września
wojsko zniszczyło ogniem artyleryjskim kościół Chrześcijan Baptystów
w Thantlang. Módlmy się o zakończenie przemocy w Mjanmie. /

30. Wtorek

WIETNAM: Sześć rodzin z grupy etnicznej Hmong było szykanowanych
z powodu swojego nawrócenia na
chrześcijaństwo. Sąsiedzi i krewni
zabrali im plony i odmówili dostępu
do wody. Módlmy się o siłę, ufność
i wzrost w wierze dla nich. /
*Imię zmienione

Jedna z sześciu rodzin
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>> Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą
Bożą ku zbawieniu dla każdego
wierzącego...

