
aby Helen mogła wrócić do domu 
i aby Jezus dał jej oraz jej rodzicom 
wytrwałość w tej trudnej sytuacji. /

5. Sobota
NIGERIA: Prośmy Jezusa Chrystusa 
o uzdrowienie wielu chrześci-
jańskich kobiet i dziewcząt, które 
zostały uprowadzone i zgwałcone 
przez Boko Haram (patrz str. 8–9). 
Ich ból potęguje odrzucenie, które 
one i ich dzieci otrzymują od ota-
czających ich ludzi. /

6. Niedziela
NIGERIA: W lutym wybrano nowe-
go prezydenta kraju i Zgromadze-
nie Narodowe. Przed i po wcze-
śniejszych wyborach chrześcijanie 
wielokrotnie padali ofiarą ataków, 
dlatego chrześcijanie obawiają się, 
że w niektórych częściach kraju 
sytuacja ta może się powtórzyć. 
Módlmy się o ochronę i dobry, 
nowy rząd. / 

7. Poniedziałek
ETIOPIA: Fatuma, żona ewangelisty 
z Oromii, została ciężko pobita z 
powodu wiary w Jezusa Chrystusa. 
W wyniku ataku straciła swoje nie-
narodzone dziecko. Prośmy Jezusa, 
aby ich pocieszył i chronił przed 
goryczą oraz o to, aby ich służba 
mogła przynieść obfity owoc. /

8. Wtorek
ETIOPIA: Dziękujmy za chrześci-
jańską szkołę na terenie w więk-
szości muzułmańskim, która 
przyczynia się do pokoju między 
chrześcijanami i muzułmanami 
(patrz str. 10–11). Chrześcijanie byli 
kiedyś bardzo wrogo traktowani 
przez swoich muzułmańskich są-
siadów; a teraz doświadczają peł-
nych szacunku relacji. /
 

9. Środa
ANGOLA: W południowo- 
zachodnim kraju Afryki ponad 
2.000 kościołów zostało zamknię-
tych, ponieważ nie miały reje-
stracji państwowej. Jednakże, 
według lokalnego lidera pewnej 
wspólnoty, nie jest możliwe speł-
nienie wymagań rejestracji. Pro-
śmy Jezusa Chrystusa, aby umocnił 
tamtejszy Kościół. /

BLISKI WSCHÓD
10. Czwartek 
EGIPT: Co najmniej 7 osób zginęło,  
a 14 zostało rannych w kolejnym  
ataku na grupę koptyjskich chrze-
ścijan w prowincji Minya w dniu  
2 listopada. Napastnicy zatrzymali  
autobus, którym podróżowali chrze-
ścijanie, a następnie otworzyli 
ogień. Prośmy Jezusa o pokój po-
śród smutku, przerażenia i strachu. /

11. Piątek
IRAK: Módlmy się każdego dnia 
o nową siłę dla chrześcijan, któ-
rzy walczą o przyszłość w tym  
kraju. Wśród niepewności po-
litycznej i gospodarczej trudno 

jest nie stracić nadziei. Nawet po 
ustaniu rządów IS chrześcijanie do-
świadczają wrogości np. ze strony 
przywódców islamskich lub urzęd-
ników państwowych. /

12. Sobota
IRAN: Behnam Ersali i Davood Ra-
sooli, dwóch irańskich chrześci-
jan nawróconych z islamu, zostało 
aresztowanych przez państwowe 
służby bezpieczeństwa podczas 
nalotów 16 listopada. Obaj są 
trzymani w nieznanym miejscu. 
Prośmy Jezusa Chrystusa, aby dał 
im i ich rodzinom ufność, oraz o to, 
by sprawił, że poczują się w Nim 
bezpiecznie. /

AZJA  
ŚRODKOWA
13. Niedziela
AZERBEJDŻAN: Chociaż rząd pre-
zentuje się jako tolerancyjny  
wobec świata zewnętrznego, nadal  
ogranicza wolność religijną w kra-
ju. Módlmy się o mądrość dla 
kościołów chrześcijańskich, jak po-
winny się zachowywać w obliczu 
licznych ograniczeń. /
 

14. Poniedziałek
KAZACHSTAN: Nowe projekty  
ustaw przewidują silniejsze ogra-
niczenia w życiu kościelnym, 
szczególnie w pracy z dziećmi 
i młodzieżą. Prośmy Jezusa Chry-
stusa, aby nie dopuścił do tego, by 
te prawa weszły w życie. / 

15. Wtorek
KIRGISTAN: Módlmy się o wyle-
czenie 25-letniego chrześcijanina 
Eldo, który 16 października 2018 
roku został tak brutalnie pobity 
przez ekstremistycznych muzuł-
manów, że nie było wiadomo, czy 
przeżyje. Oprócz obrażeń fizycz-
nych, chłopak zmaga się również 
z atakami paniki i depresją. /

INDIE/ NEPAL
16. Środa
INDIE: Pod koniec października 
hinduscy ekstremiści, wspierani 
przez policję, zaatakowali grupę 
chrześcijańskich liderów. Ekstre-
miści pobili chrześcijan i wykrzy-
kiwali antychrześcijańskie hasła, 
a następnie policja aresztowała 
13 wierzących. Módlmy się, aby 
chrześcijanie nie stracili odwagi 
i nadal wiernie naśladowali Je-
zusa. / 

17. Czwartek 
INDIE: Ekstremistyczni hinduiści 
agresywnie próbują sprowadzić 
»odstępców« wyznających teraz 
wiarę chrześcijańską znowu na 
hinduizm. Chrześcijanom grozi 
wypędzenie lub tortury, jeśli nie 
porzucą wiary w Jezusa. Módl-
my się o wytrwałość w obliczu 
ogromnej presji. /

AFRYKA NA PŁD. 
OD SAHARY 
1. Wtorek
AFRYKA: Poprośmy Jezusa Chry-
stusa, aby wzmocnił duchowo 
afrykańskie kościoły. Tylko wte-
dy, gdy są głęboko zakorzenione 
w Nim i Jego Słowie, mogą wy-
trzymać rozprzestrzenianie się 
islamu (patrz str. 3 –5). /

2. Środa
GWINEA: Od czasu decyzji pój-
ścia za Jezusem w lipcu ubiegłe-
go roku, rodzina 23-letniej Anny 
Marie traktuje ją z nienawiścią.
Krewni obrażają ją i oskarżają 
odpowiedzialnością za chorobę 
jej ojca. Odmawiają również je-
dzenia i schronienia. Módlmy się 
o Bożą pomoc i opiekę. /

3. Czwartek 
NIGER: Kiedy Isaiah Hachimou 
(20 l.) odmówił wyrzeczenia się 
swojej nowej wiary w Jezusa 
Chrystusa, został wykluczony ze 
swojej rodziny i otoczenia. Pro-
śmy Jezusa o pociechę i ochronę 
dla młodego chrześcijanina –  
został ostrzeżony przed próbą zabi-
cia go przez własnego brata. /

4. Piątek
NIGERIA: »Błagam Boga i innych 
chrześcijan o pomoc. Módlcie 
się za nami dzień i noc« – mówi 
Yunusa, którego 13-letnia córka 
Helen została porwana i zmuszo-
na do małżeństwa z muzułmani-
nem (patrz str. 6–7). Módlmy się, 
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18. Piątek
NEPAL: Na początku listopada 
ubiegłego roku policja areszto-
wała czterech chrześcijan – rze-
komo próbujących zmusić ludzi 
do nawrócenia się na wiarę 
chrześcijańską. Chrześcijanie są 
stale ścigani za takie oskarżenia. 
Prośmy Jezusa, aby chronił swo-
ich naśladowców oraz umacniał 
ich wiarę / 

AZJA PŁD.- 
WSCH. 

19. Sobota
SRI LANKA: Prośmy Jezusa 
Chrystusa o pomoc dla Arjuny*. 
Buddyjski tłum uszkodził jego  
dom i groził jemu oraz jego rodzi-
nie chcąc tym skłonić go do rezy-
gnacji ze służby na rzecz Kościoła 
i opuszczenia miasta. /

20. Niedziela
BANGLADESZ: Módlmy się za Ji-
bona Chakmę, jego żonę i dwóch 
synów – dwa miesiące temu do 
Open Doors dotarły wiadomości, 
że rodzina zniknęła. Od czasu 
ich decyzji o życiu z Jezusem 
w 2015 r., ciągle otrzymywali 
groźby. We wrześniu 2018 r. po-
wiedziano im, że zostaną zabici,  
jeśli nie opuszczą danego terenu.  
Ich zniknięcie może oznaczać, że 
rodzina została zamordowana lub 
uprowadzona. /

Rodzice Heleny

Eldos z mamą i wujkiem
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>>  Trzymajmy się niewzruszenie 
nadziei, którą wyznajemy, bo godny 
jest zaufania Ten, który dał 
obietnicę.

21. Poniedziałek
BANGLADESZ: Wczesnym wie-
czorem 13 listopada, czterech 
studentów teologii zostało  
zaatakowanych przez lokalnych 
imamów. Islamscy duchowni 
oskarżyli chrześcijan nawróco-
nych z islamu o to, że są »wroga-
mi islamu« i podburzali przeciwko 
nim tłum. Dziękujmy, że mimo na-
paści nadal chcą pozostać wierni 
Jezusowi. /

22. Wtorek
BHUTAN: Módlmy się o bezpie-
czeństwo dla Johna* – chrześci-
jańskiego lidera – jego rodziny 
i współpracowników. Jest on 
ważną osobą we wspieraniu 
chrześcijan w tym kraju, ale za-
uważył, że w swojej codziennej 
służbie jest obserwowany. /

23. Środa
MJANMA: Dziękujmy za udane 
wdrożenie programu szkole-
niowego dla liderów. Poprzez 
intensywne studiowanie Biblii 

uczestnicy mają być wzmocnieni  
w wierze. Ekstremistyczni buddy-
ści często celowo atakują liderów, 
aby osłabić całe chrześcijańskie 
społeczności. /

24. Czwartek 
LAOS: W prowincji na półno-
cy kraju chrześcijanie mają 
szczególnie trudny czas; mogą 
się spotykać tylko w tajemnicy. 
Prośmy Jezusa Chrystusa, aby 
dotykał ich w codziennym życiu, 
błogosławił im i rozwijał w relacji 
z Nim. /

25. Piątek
WIETNAM: Dwie siostry Diep* 
(40 l.) i Ha* (35 l.) spotkały się na 
modlitwie, gdy dwaj mężczyźni 
z ich wioski brutalnie wdarli 
się do domu, zaczęli znieważać 
za wyznawanie »obcej religii« 
a później dotkliwie pobili. Lo-
kalne władze odmówiły im od-
powiedniego leczenia. Prośmy 
Jezusa, aby uzdrowił chrześci-
janki i chronił je przed dalszymi 
atakami. /

26. Sobota
FILIPINY: Dziękujmy za konferen-
cję dla chrześcijan nawróconych 
z islamu we wrześniu 2018 r. 
Trzydziestu dwóch uczestników 
pochodziło z terenów objętych 
konfliktem lub było traumatycznie 
doświadczonych prześladowania-
mi ze strony członków rodziny lub 
sąsiadów. Otrzymali oni odpowied-
nią pomoc duszpasterską. /

27. Niedziela
MALEZJA: Ostatnio chrześcijanie 
zostali aresztowani przez policję 
za rozpowszechnianie Biblii i in-
nej literatury chrześcijańskiej. 
Według malezyjskiego kodeksu 
karnego jest to przestępstwo, po-
nieważ »umyślnie narusza uczucia 
religijne« . Módlmy się o Bożą in-
terwencję. /

28. Poniedziałek
INDONEZJA: Młoda chrześcijanka 
Grace Natalie została oskarżona 
o bluźnierstwo, ponieważ wypo-
wiedziała się przeciwko prawom 
szariatu. Prośmy Jezusa o ochronę 
dla niej oraz oto, by nie została ska-
zana. / 
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Studium biblijne w kościele 
domowym w Mjanma

AMERYKA  
ŁACIŃSKA
29. Wtorek
MEKSYK: Chrześcijanie są regu-
larnie ofiarami przemocy ze strony 
grup przestępczych, zwłaszcza 
dotyczy to chrześcijańskich lide-
rów. Syn Abelardo Sáncheza został 
porwany i poddany torturom. Dzię-
kujmy za jego uwolnienie i popro-
śmy Jezusa Chrystusa, aby pomógł 
mu odzyskać równowagę po tych 
strasznych doświadczeniach. /

30. Środa
KOLUMBIA: »Módlmy się za Pablo* 
i jego żonę Claudia*, którzy od 
ponad 10 lat dzielą się Ewangelią 
z ludnością etniczną. Doświadcza-
ją oporu i są zagrożeni przemocą, 
ponieważ przywódcy plemienni 
uważają ich za zagrożenie dla ich 
kultury, a także tradycji religijnej. /

31. Czwartek
KOLUMBIA: »Grozi mi śmierć, po-
nieważ głoszę Ewangelię« – mówi 
Juan Martinez*. W przeszłości  
sam należał do zorganizowanej gru-
py przestępczej, ale potem został 
chrześcijaninem. Prośmy Jezusa, 
aby chronił liderów, którzy są po-
strzegani przez gangi przestępcze 
jako zagrożenie dla ich władzy. /
                 

*Imię zmienione 


