
nia, kiedy fakt o ich nawróceniu 
wychodzi na jaw. W niektórych 
regionach doświadczają oni do-
datkowej presji ze strony władz 
(patrz str. 6). Módlmy się o odwa-
gę i mądrość w radzeniu sobie 
z wyzwaniami, na które napotyka-
ją w codziennym życiu. /

4. Środa
INDONEZJA: 63-letni Arif* zo-
stał niesprawiedliwie skazany 
na karę więzienia za rzekome 
molestowanie seksualne osoby 
nieletniej (patrz str. 7). Policja 
aresztowała go, gdy publicznie 
wyjaśniał Ewangelię pewnej 
dziewczynie. Módlmy się, aby Arif 
mógł doświadczyć bliskości Jezu-
sa w więzieniu i nadal być Jego 
świadkiem. /
 

5. Czwartek
INDONEZJA: 20-letnia chrześcijań-
ska studentka Gina* jest dyskrymi-
nowana i doświadcza wrogości ze 
strony wyznawców Allaha, którzy 
na uczelni stanowią większość 
(patrz str. 8 – 9). Dziękujmy za spo-
łeczność chrześcijańskich studen-
tów, do której należy Gina i módlmy 
się o ich posilenie oraz odwagę. /

6. Piątek
INDONEZJA: Ataki z 13 maja 2018 
roku na trzy kościoły w Surabaya 
wstrząsnęły chrześcijanami. 
Módlmy się, aby indonezyjscy 
wyznawcy Jezusa nie poddawali 
się strachowi, ale aby Chrystus 
napełnił ich swoim pokojem i aby 
nie tracili ufności w Jego prowa-
dzenie. /

AZJA WSCH. 
I PŁD.-WSCH.
7. Sobota
MALEZJA: Szef ds. walki z terro-
ryzmem powiedział pod koniec 
października 2019 roku, że istnieją 
oznaki, że IS planuje ustanowić 
nowy kalifat w Azji Południowo- 
Wschodniej po tym, jak zostało 
w dużej mierze wyparte z Syrii 
i Iraku. Poprośmy Pana Boga, aby 
temu zapobiegł i chronił swoich 
wyznawców w tym regionie. / 
 

8. Niedziela
WIETNAM: Ponieważ Minh* 
i jego rodzina mówili ludziom 
o Jezusie Chrystusie i zachęcali 
ich do czytania Biblii, miejscowe 
władze zniszczyły dom rodziny, 
skonfiskowały cały ich majątek 
i wyrzuciły ich z wioski. Módlmy 
się o Boże zaopatrzenie, zarówno 
materialne, jak i duchowe dla ca-
łej rodziny. /

9. Poniedziałek
WIETNAM: Módlmy się za kościół 
Yena*, w którym nabożeństwo 
świąteczne zostało przerwane 
wtargnięciem służb bezpie-
czeństwa. Funkcjonariusze po-
bili członków kościoła i grozili im 
aresztowaniem, odgrodzili teren, 
zainstalowali kamery monitorują-
ce. Poprośmy Boga, aby zachował 
ten kościół. /  
 

10. Wtorek
LAOS: Kiedy Ophart* ożenił się, 
przyjaciel zaoferował mu kawa-
łek ziemi pod budowę domu, ale 
kiedy później dowiedział się, że 
Ophart organizuje tam domowe 
spotkania chrześcijan, wpadł 
w złość. Nakazał Ophartowi i jego 
rodzinie opuszczenie domu. Pro-
śmy Boga, aby pokazał chrześcija-
nom, co mają dalej robić, aby ich 
pocieszył i chronił. / 

11. Środa
LAOS: Członkowie rodziny i rada 
wioski nakłaniali Khaeka* do wy-
parcia się wiary w Jezusa Chry-
stusa. Postrzegają oni chrześcijań-
stwo jako religię zachodnią, która 
wnosi niezgodę. Módlmy się o wy-
trwałość w wierze dla Khaeka. / 
 

12. Czwartek
CHINY: Dom brata Wei* był ostat-
nio odwiedzany przez policjantów, 
którzy ostrzegali go przed kontynu-
owaniem spotkań z muzułmanami. 
Chrześcijanie, którzy mówią mniej-
szościom etnicznym o Chrystusie, 
są solą w oku władz. Módlmy się 
za brata Wei o wewnętrzny pokój 
i Boże kierownictwo. / 

AZJA PŁD.
13. Piątek
BHUTAN: W tym miesiącu odby-
wa się tu kilka kursów biblijnych 
– większe zgromadzenia spo-
tykają się z podejrzliwością ze 
strony sąsiadów i władz. Módlmy 
się za organizatorów, nauczycieli 
i uczestników, aby mogli się bez-
piecznie i bez zakłóceń spotykać. /

14. Sobota
NEPAL: Kiedy Reema* i jej ro-
dzina zostali chrześcijanami, 
lokalna społeczność wykluczyła 
ich ze swojego grona. Rodzina 
Reemy zaczęła mieć kłopoty 
finansowe. Dziękujmy Jezuso-
wi Chrystusowi za to, że dzięki 
wsparciu chrześcijan, Reema 
może uczęszczać na zajęcia 
w szkole biblijnej, do czego czuje 
się powołana przez Pana Boga. /
 

15. Niedziela
INDIE: 15-letnia Tara* była 
odizolowana przez rodzinę, 
ponieważ była uważana za 
nieczystą ze względu na swoją 
wiarę w Chrystusa. Póżniej Tara 
zachorowała na tyfus i malarię; 
partnerzy Open Doors umieścili 
ją w akademiku w szkole pań-
stwowej, gdzie otrzymuje dobre 
jedzenie, schronienie i edukację. 
Módlcie się o jej pełne wyzdro-
wienie i o to, by jej rodzina na-
wróciła się do Boga. 
 

16. Poniedziałek
INDIE: Wiele organizacji chrze-
ścijańskich działających w kraju 
straciło możliwość otrzymywa-
nia wsparcia finansowego z za-
granicy. Niektórzy postrzegają to 

INDONEZJA 
1. Niedziela
INDONEZJA: Ze względu na ra-
dykalizację ludności muzułmań-
skiej, w kraju wzrasta wrogość 
wobec chrześcijan (patrz str. 3). 
Módlmy się o dobre stosunki 
między chrześcijanami i muzułma-
nami, aby ludność muzułmańska 
dostrzegła miłość Jezusa i nie 
poddawała się ekstremistyczne-
mu podburzaniu. /

2. Poniedziałek
INDONEZJA: Od 14 lat Halim* 
służy pomocą medyczną ludziom 
w regionie zdominowanym przez 
wyznawców islamu, dzieląc się 
w ten sposób miłością Jezusa 
(patrz str. 4 – 6). W tym czasie on 
i jego współpracownicy zostali 
trzykrotnie przesiedleni, trzy z ich 
domów zostały spalone, dwukrot-
nie przeprowadzono zamachy na 
życie Halima. Módlmy się o ochro-
nę dla Halima i osób, które z nim 
pracują. /

3. Wtorek
INDONEZJA: Chrześcijanie na-
wróceni z islamu często cierpią, 
nękani przez własne rodziny 
i osoby z najbliższego otocze-

jako próbę wyparcia wszystkich 
wpływów chrześcijańskich 
z kraju. Módlmy się o to, by służ-
ba organizacji, które ucierpiały 
w skutek tej decyzji, była konty-
nuowana. /

17. Wtorek
SRI LANKA: »Obserwujemy 
wzrost oporu wobec kościoła 
w Sri Lance. Proszę, módlcie 
się o ochronę dla wszystkich 
przywódców i chrześcijan«, 
powiedział jeden z partnerów 
Open Doors. Przede wszystkim 
ekstremistyczni mnisi buddyjscy 
ciągle obrażają i grożą chrześci-
janom, czasami jest to związane 
z fizycznymi napaściami. /

AZJA         
ŚRODKOWA
18. Środa
AZJA ŚRODKOWA: Módlmy się 
o siłę i pokój dla grupy chrze-
ścijan nawróconych z islamu, 
którzy zostali zaatakowani i po-
bici przez policję. Wydaje się, 
że ktoś z kościoła domowego 
poinformował władze o tajnych 
spotkaniach chrześcijan. Pro-
śmy Jezusa o przebaczenie i wy-
bawienie dla tej osoby. /

Studium biblijne w podziemnym kościele w Bhutanie

Halim

Minh ze swoją rodziną
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19. Czwartek
AZJA ŚRODKOWA: Wkrótce po 
chrzcie Khan* został pobity przez 
swoich krewnych i trafił do szpi-
tala. To go nie zniechęciło, aby 
nadal służyć Chrystusowi i wraz 
z żoną, Aselią*, ewangelizuje 
okoliczne wioski. Dziękujmy za 
całkowite uzdrowienie Khana 
i jego wytrwałość oraz módlmy się 
o ochronę dla niego i jego żony. /
 

20. Piątek
AZJA ŚRODKOWA: Ponieważ 
jest chrześcijanką, Yasmin* do-
świadcza nękania, obrażania, 
pogróżek ze strony swoich muzuł-
mańskich krewnych. Utrzymujący 
się stres źle wpływa na jej zdro-
wie. Módlmy się o uzdrowienie 
i nowe siły dla Yasmin oraz ochro-
nę dla niej i jej dzieci. / 

21. Sobota
UZBEKISTAN: Kiedy Amina* 
(14), Madina* (16) i Zarif* (19) 
nawrócili się na chrześcijań-
stwo, ich wujek pobił ich i pró-
bował zmusić do zaparcia się 
Chrystusa. Pomimo tego, co się 
stało, nastolatki pozostały wier-
ne Bogu. Módlmy się za Zarifa, 
którego obrażenia były na tyle 
poważne, że potrzebował po-
mocy lekarskiej. Módlmy się, by 
cała trójka wzrastała w wierze 
i by ich rodzina poznała Jezusa. /

BLISKI WSCHÓD
22. Niedziela
IRAN: Módlmy się za chrześci-
janina Ramiela Bet-Tamraza, 
który na początku stycznia został 

skazany na cztery miesiące wię-
zienia za działalność chrześci-
jańską. Prośmy Boga, aby prze-
prowadził Ramiela oraz innych 
uwięzionych chrześcijan i ich 
rodziny przez ten trudny czas. / 
 

23. Poniedziałek
IRAN: 21-letnia Fatemeh Mo-
hammadi (lub Mary, jak sama 
się nazywa od czasu nawró-
cenia do Jezusa Chrystusa) 
z powodu wiary w Chrystusa 
została uwięziona, a tuż przed 
Bożym Narodzeniem została 
wydalona z uczelni. W styczniu 
została ponownie aresztowana 
podczas demonstracji. Módlmy 
się o Bożą pomoc dla tej odważ-
nej, młodej chrześcijanki. /

 

24. Wtorek
EGIPT: Na ulicy w Gizie muzuł-
mański ekstremista krzyknął: 
»bóg jest wielki! Zabiję cię, bo 
jesteś odsłonięta!« i podciął 
gardło chrześcijance. Pięćdzie-
sięcioletnia Catherine Ramzy 
Mikhail cudem przeżyła. Módl-
my się o uzdrowienie dla niej 
i ochronę chrześcijańskich ko-
biet w Egipcie. / 

AFRYKA
25. Środa
KENIA: 2 stycznia trzech męż-
czyzn zginęło z rąk ekstremistów 
Al-Shabaab; dwóch z nich straci-

ło życie, ponieważ nie potrafili wy-
recytować islamskiego wyznania 
wiary. Ofiary ataku były w drodze 
do Lamu; szczególnie w północno- 
wschodniej Kenii tego rodzaju ataki 
są powszechne. Poprośmy Jezusa, 
aby powstrzymał islamistów. /  

26. Czwartek
KENIA: 13 stycznia bojownicy Al-
Shabaab zastrzelili trzech chrześci-
jańskich nauczycieli w dzielnicy 
Garissa; Caleba Mutangia Mutua 
(28), Titusa Sasieka Mushindi Luhya 
(29) i Samwela Mutua Kambę (29). 
Módlmy się o pocieszenie dla ich 
rodzin, a także dla rodzin ofiar wcze-
śniejszych ataków w tym regionie. / 

27. Piątek
REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃ-
SKA: Módlmy się za żony i dzieci 
dwóch przywódców wspólnot 
protestanckich, którzy zostali 
zastrzeleni w drodze powrotnej 
z nabożeństwa bożonarodzeniowe-
go. Napastnicy – rebelianci uspra-
wiedliwiali swoje działania tym, że 
duszpasterze kontynuowali służbę 
w tym rejonie, wbrew zakazowi re-
beliantów. / 
 

28. Sobota
KAMERUN: Od czasu nawróce-
nia na chrześcijaństwo, Abdul 
jest prześladowany i przemocą 
nakłaniany by ponownie stał się 
muzułmaninem. Podziękujmy Panu 
Jezusowi za to, że pomógł Abdulowi 
wytrwać w wierze. Dziękujmy za to, 

03//2020OPEN DOORSże Abdul wspiera innych chrześci-
jan nawróconych z islamu praktycz-
nie i duchowo. /

29. Niedziela
NIGERIA: Leah Sharibu przebywa 
w niewoli Boko Haram od ponad 
dwóch lat. Ostatnio pojawiły się 
doniesienia, że 16-latka została 
zmuszona do małżeństwa z wy-
soko postawionym bojownikiem 
Boko Haram i urodziła syna. 
Módlmy się, aby Bóg pocieszył 
i wzmocnił ją i jej rodziców oraz 
aby Leah mogła wrócić do domu. / 
 

30. Poniedziałek
NIGERIA: Módlmy się za rodzinę 
pastora Lawana Andimi, który zo-
stał porwany przez Boko Haram 3 
stycznia i stracony dwa i pół tygo-
dnia później. Módlmy się o pokój 
dla chrześcijan, zwłaszcza w pół-
nocnym i środkowym pasie kraju, 
którzy od lat cierpią z powodu prze-
mocy ze strony islamskich grup 
ekstremistów. / 

31. Wtorek
BURKINA FASO: Kiedy islamscy 
ekstremiści zaatakowali jej mia-
sto i zabili męża, 45-letnia Naomi 
uciekła z dziewięciorgiem dzieci 
do Kaya, na południu kraju. Podob-
ny los spotkał wielu innych chrze-
ścijan. Prośmy Jezusa Chrystusa 
o pocieszenie i opiekę nad nią oraz 
wieloma innymi wdowami, które 
straciły wszystko, co miały. /

                                  *Imię zmienione 
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Psalm 97,1

>> Pan jest Królem. 
Niech się raduje ziemia, 
niech się weselą 
mnogie wyspy!
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