
Blisko 70 lat temu brat Andrew po raz pierwszy 
odwiedził prześladowanych chrześcijan w Polsce 
Odkrył, że wielu z nich nie miało własnej Biblii, 
ponieważ w ich krajach było ono księgą zabronioną. 
Dlatego brat Andrew zaczął przemycać Pismo Świę-
te, czyli potajemnie przywoził Biblie chrześcijanom.

Bo słowo Pana jest prawe, 
a każde Jego dzieło nieza-
wodne. Psalm 33,4



Rząd w Chinach nie chce, aby ktokolwiek był chrześci-
janinem. Każdy obywatel poniżej 18 roku życia nie ma 
prawa chodzić do kościoła. Dzięki kamerom policja 
dokładnie kontroluje, czy wszyscy przestrzegają tej 
zasady. Dzieci mogą chwalić Boga jedynie w tajem-
nicy.

Lecz Jezus rzekł: Dopuść-
cie dzieci i nie przeszka-
dzajcie im przyjść do Mnie; 
do takich bowiem należy 
królestwo niebieskie.. 
Mt 19,14



Albowiem Ja, Pan, twój Bóg, 
ująłem cię za prawicę mó-
wiąc ci: Nie lękaj się, przy-
chodzę ci z pomocą.  
Izajasza 41,13

W niektórych krajach jawne mówienie 
o swojej wierze jest niebezpieczne. 
Dlatego nie można być ochrzczonym 
w kościele. Chrzty mogą odbywać się 
tylko w ukryciu.



Na północy Kamerunu uzbrojeni mężczyźni ataku-
ją wioski chrześcijan. Chrześcijanie muszą uciekać. 
Niektórzy żyją teraz w obozach dla uchodźców. 
Stracili swoje domy. Wiedzą jednak, że Jezus jest 
zawsze z nimi. Ta myśl ich pociesza. 

Czyż ci nie rozkazałem: 
Bądź mężny i mocny? 
Nie bój się i nie lękaj, 
ponieważ z tobą jest 
Pan, Bóg twój, wszę-
dzie, gdziekolwiek pój-
dziesz. 
Jozuego 1,9



Bóg jest dla nas uciecz-
ką i mocą: łatwo znaleźć 
u Niego pomoc w trudno-
ściach. Psalm 46,2

W Kolumbii toczy się wiele walk. Kilka gangów przestęp-
czych chce mieć władzę w kraju. Karzą chrześcijan za to, 
że nie chcą mieć udziału w krzywdzeniu ludzi. Czasami 
nawet porywają chrześcijan. Potem zmuszają ich do wal-
ki. Zdaża się, że gangi porywają dzieci. Z tego powodu 
Open Doors wybudowało ośrodek dla dzieci. Są one tam 
bezpieczne.



aby wszyscy stano-
wili jedno, jak Ty, Oj-
cze, we Mnie, a Ja w 
Tobie, aby i oni sta-
nowili w Nas jedno, 
aby świat uwierzył, 
żeś Ty Mnie posłał. 
J 17,21

My chrześcijanie jesteśmy wielką rodziną. Pragnie-
niem serca Jezusa jest, abyśmy byli jedno. Przez Je-
zusa jesteśmy połączeni ze sobą i możemy być dla 
siebie nawzajem wsparciem. Twoja modlitwa może 
zmienić życie wielu prześladowanych chrześcijan.


