
4. Wtorek
LIBIA: Prośmy Jezusa Chrystusa, 
aby chronił Emmę*. Jej mąż grozi 
jej, ponieważ jest chrześcijanką. 
Módlmy się za jej bezpieczeństwo 
i pokój Boży. /

5. Środa
PAKISTAN: Statystycznie dwie 
chrześcijanki są uprowadzane 
każdego dnia. Często doświadcza-
ją przemocy seksualnej, są zmu-
szane do małżeństwa i przejścia 
na islam. Módlmy się o ochronę 
chrześcijańskich kobiet i dziew-
cząt. Módlmy się za nasze siostry, 
które obecnie mieszkają w muzuł-
mańskich rodzinach, aby trwały 
w Jezusie. / 

6. Czwartek
ERYTREA: Pod koniec listopada 
aresztowano 25 chrześcijan, 20 
w Asmarze i 5 w Mendeferze, mie-
ście położonym około 50 kilome-
trów na południe od stolicy.   Mó-

Kurs alfabetyzacji dla 
chrześcijanek w Lahore, Pakistan

dlmy się, aby jak najszybciej mogli 
wyjść na wolność oraz aby ich 
krewni nie tracili nadziei znajdując 
się w trudnych okolicznościach, 
gdy towarzyszy im niepewność. /

7. Piątek
SUDAN: Podziękujmy za pozytywny 
rozwój sytuacji po obaleniu wie-
loletniego dyktatora al-Bashira. 
Nowy minister ds. religijnych pu-
blicznie przeprosił chrześcijan za 
lata niesprawiedliwego traktowania 
i obiecał zmiany w polityce wobec 
chrześcijan oraz odszkodowania. /

8. Sobota
JEMEN: Rdzenni chrześcijanie 
muszą stawiać czoła niebezpie-
czeństwom, które im grożą z wielu 
stron, ponieważ w istniejących 
konfliktach są uważani przez 
wszystkich za przeciwników: przez 
grupy islamistyczne, przywódców 
plemiennych, a także przez rząd. 
Prośmy Boga, aby dał odwagę 
swoim naśladowcom; aby stawali 
się źródłem pokoju w miejscach, 
które zamieszkują. /

9. Niedziela
IRAN: Módlmy się za Naser Na-
vard-Goltapeh, który w 2017 roku 
z powodu »działań przeciwko bez-
pieczeństwu narodowemu poprzez 
zakładanie i prowadzenie kościo-
łów domowych« został skazany 

na dziesięć lat więzienia. Od tego 
czasu przebywa w więzieniu Evin 
w Teheranie. Poprośmy Jezusa 
Chrystusa, by napełnił go pokojem. / 

10. Poniedziałek
INDIE: Laxmi* i jej syn zostali po-
bici przez mieszkańców wioski 
za to, że nie uczestniczyli w hindu-
skich ceremoniach. Chrześcijanie 
są codziennie szykanowani i margi-
nalizowani; często z powodu wiary 
grozi się im śmiercią. Prośmy Jezu-
sa o siłę i ochronę dla nich. /

11. Wtorek
SYRIA: Ponieważ budował kościół, 
pastor George Moushi został po-
traktowany jak przestępca. Został 
zatrzymany na kilka godzin i był 
przesłuchiwany. Moushi  mówi: 
»To, co się stało, sprawiło, że moja 
determinacja, by dokończyć budy-
nek, wzrosła«. Dziękujmy Jezusowi 
za wzmocnienie go i módlmy się, 
aby kościół, który buduje, był bło-
gosławieństwem dla wielu. / 

przez IS, a teraz wróciła do domu, 
ale niepewność polityczna i eko-
nomiczna w kraju utrzymuje się 
na wysokim poziomie. Módlcie 
się, aby Jezus Chrystus dał przy-
szłość Kościołowi w tym kraju. /

16. Niedziela
EGIPT: 22-letni Shenouda został 
dźgnięty nożem przez ekstremi-
stycznego muzułmanina z są-
siedztwa. Jego matka Houda 
i brat Ishaq również doznali ran 
kłutych; napastnik poczuł się 
sprowokowany tym, że chrze-
ścijanie siedzieli przed swoim 
domem. Zwróćmy się do Jezu-
sa o pełne uzdrowienie trójki 
chrześcijan i ochronę mniejszo-
ści chrześcijańskiej przed takimi 
atakami. /

17. Poniedziałek
ALGIERIA: Wraz z zamknięciem 
wielu dużych kościołów, chrze-
ścijanie, których to dotknęło, 
muszą znaleźć nowe miejsca 
spotkań. Módlcie się o odważne 
inicjatywy i pomysły dotyczące 
tego, gdzie mogliby się groma-
dzić, by mieć społeczność z inny-
mi wierzącymi, modlić się razem 
i czytać Pismo Święte. / 

12. Środa
NIGERIA: Módlmy się o Bożą po-
moc dla chrześcijan z Kwaran-
gulum, wioski na północy kraju, 
która w Wigilię Bożego Naro-
dzenia po raz drugi w ciągu jed-
nego roku została zaatakowana 
przez Boko Haram. Bojownicy za-
grabili zapasy żywności, podpala-
li domy i strzelali do uciekających 
mieszkańców. Zabito siedem 
osób i porwano dziewczynkę. /

13. Czwartek
ARABIA SAUDYJSKA: Dziękujmy 
za dostęp do chrześcijańskiego 
nauczania przez internet i tele-
wizję satelitarną. Módlmy się, 
aby dzięki tym możliwościom 
chrześcijanie wzrastali w wierze. 
Nie ma tu oficjalnych kościołów; 
import i publikowanie Biblii po 
arabsku i innych pism chrześci-
jańskich jest nielegalny. /
 

14. Piątek
MALEDIWY: W swoim przemó-
wieniu prezydent ogłosił, że 
w przyszłości chce podjąć dzia-
łania przeciwko mowie nienawi-
ści i ksenofobii. Daje to nadzieję 
społeczeństwu, w którym dzieci 
uczone są nienawiści wobec 
innych religii niż islam. Módlmy 
się o otwarcie ludzi na Ewangelię 
i o większą wolność religijną. /

15. Sobota
IRAK: »Chrześcijanie w Iraku 
czekają na łódź, która nas ura-
tuje« – tak 19-letni Yousif z Ka-
rakosz opisuje obecną sytuację. 
Jego rodzina została wysiedlona 

Shenouda w szpitalu

MODLITWA ZA KRAJE ZE 
ŚWIATOWEGO INDEKSU 
PRZEŚLADOWAŃ (1−29)

1. Sobota
KOREA PŁN.: Podczas ciężkich 
zimowych miesięcy w Korei Pół-
nocnej ludzie cierpią z powodu 
niewystarczającego zaopatrze-
nia. Módlmy się przede wszyst-
kim za naszych braci i sio- 
stry w obozach karnych i na wy-
gnaniu, aby Jezus Chrystus za-
pewnił im opiekę i aby czuli Jego 
bliskość. /

2. Niedziela
AFGANISTAN: Wszyscy afgańscy 
chrześcijanie są byłymi muzułma-
nami i muszą utrzymywać swoją 
wiarę w tajemnicy – jeśli ktokol-
wiek dowie się, że są chrześcija-
nami, będą musieli opuścić kraj 
lub zostaną zabici. Nawrócenie 
na wiarę chrześcijańską jest po-
strzegane jako hańba dla rodziny 
i społeczeństwa, taka osoba musi 
być wyeliminowana. Módlmy 
się o ochronę dla naszych braci 
i sióstr. /

3. Poniedziałek
SOMALIA: Módlmy się za krew-
nych byłych muzułmanów, którzy 
nawrócili się na chrześcijaństwo, 
aby uznali Jezusa za prawdziwe-
go Boga i Zbawcę. Nawet jeśli 
nie rozumieją decyzji członków 
swojej rodziny, żyją w obawie, że 
sami będą podejrzani o nawróce-
nie i dlatego znajdują się w nie-
bezpieczeństwie. /
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18. Wtorek
UZBEKISTAN: Chrześcijanie 
opowiadają o wielu przeszko-
dach związanych z oficjalną 
rejestracją ich kościoła. Nieza-
rejestrowanym kościołom grożą 
naloty policyjne, grzywny, a na-
wet aresztowania za nieautory-
zowane spotkania. Módlcie się 
o większą wolność dla chrześci-
jan w kraju. / 

19. Środa
MJANMA: Ponieważ Khin Htay* 
odmówiła wyparcia się Jezusa 
i złożenia buddyjskich ofiar, jej 
mąż oblał ją benzyną i podpalił. 
Sąsiedzi zabrali chrześcijankę 
do szpitala. Módlmy się o uzdro-
wienie jej ran i o Bożą opiekę. 
Módlcie się też, o nawrócenie 
jej męża. / 
 

20. Czwartek
LAOS: Chrześcijańskie zgroma-
dzenie 23 rodzin z prowincji Xa-
isomboun otrzymało zakaz orga-
nizacji nabożeństw od lokalnych 
władz. Niektórzy z chrześcijan 
spotykają się teraz potajemnie 
w małych grupach. Prośmy Jezu-
sa Chrystusa, aby chronił swoich 
wiernych naśladowców i wzmac-
niał Kościół. /

21. Piątek
WIETNAM: Doniesienia medialne 
są nieobiektywne w stosunku do 
chrześcijan; kłamstwa i oszczer-
stwa nie są rzadkością. Chrześci-
janie są oskarżani o działalność 
antyrządową. Módlmy się, aby lu-
dzie nie wierzyli tym doniesieniom, 
ale widzieli w chrześcijanach mi-
łość i dobroć Jezusa. /

22. Sobota
TURKMENISTAN: Módlcie się 
za grupę potajemnie spotyka-
jących się chrześcijańskich 
kobiet, których świąteczne spo-
tkanie zostało przerwane przez 
nalot policji. Funkcjonariusze 
przeszukali dom, przesłuchali 
i zrobili zdjęcia wszystkim obec-
nym oraz zabrali im telefony 
komórkowe. Prośmy Jezusa, aby 
pokazał kobietom, co powinny 
dalej zrobić. /

23. Niedziela
CHINY: 30 grudnia pastor Wang 
Yi został skazany na dziewięć 
lat więzienia za rzekome »pod-
żeganie do obalenia państwa« 
i »nielegalne interesy«. Pastor 
Wang jest znany z zaangażowa-
nia na rzecz wolności religijnej. 
Prośmy Jezusa Chrystusa, aby 
chronił pastora, jego żonę Jiang 
Rong, ich dzieci oraz aby ze 

złych zamiarów zrodziło się do-
bro. /

24. Poniedziałek
MAURETANIA: Zgodnie z pra-
wem, odwrócenie się od islamu 
na rzecz innej religii może być 
ukarane śmiercią. Chociaż prawo 
to nie jest faktycznie stosowane, 
stanowi ono znaczne zagrożenie 
dla chrześcijan nawróconych z is-
lamu. Módlmy się, aby obywatele 
tego kraju otrzymali prawo wolne-
go wyboru wyznawanej religii. /

25. Wtorek
REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRY-
KAŃSKA: Przemoc wobec chrze-
ścijan utrzymuje się na niezwy-
kle wysokim poziomie – tylko 
w okresie sprawozdawczym 
w ramach nowego Światowego 
Indeksu Prześladowań odnotowa-
no ataki na 47 kościołów, a 924 
chrześcijan zostało zamordowa-
nych. Módlmy się, aby fala prze-
mocy ustała, aby chrześcijanie 
mogli żyć i praktykować wiarę bez 
strachu. /

26. Środa
MAROKO: Módlmy się za Marwę*, 
która jest jedyną chrześcijanką 
w swojej wiosce. Prośmy Pana 
Jezusa, by chronił ją przed prze-
śladowaniami, by jej relacja z Nim 
stawała się coraz głębsza i by 
pomógł jej świadczyć o Nim w jej 
otoczeniu. /
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Chrześcijanka z Laosu z małym dzieckiem na plecach
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>> Nie będą już łaknąć ani pragnąć, 
i nie padnie na nich słońce ani żaden 
upał, ponieważ Baranek, który jest po-
śród tronu, będzie ich pasł i prowa-
dził do źródeł żywych wód; i otrze Bóg 
wszelką łzę z ich oczu.

27. Czwartek
KATAR: Chrześcijanie nawróceni 
z islamu spotykają się z dyskrymi-
nacją i szykanami w miejscu pracy 
i w społeczności lokalnej. Módlmy 
się za nich, aby wytrwali i pozostali 
wierni Jezusowi pomimo złego trak-
towania. /

28. Piątek
BURKINA FASO: 1 grudnia uzbro-
jeni mężczyźni zaatakowali ko-
ściół w mieście Hantoukoura na 
wschodzie kraju. Zabili pastora 
Tchintchiébę Ouobę i 13 innych 
wierzących, w tym pięciu nasto-
latków. Módlmy się o Boże pocie-
szenie i pomoc dla krewnych zabi-
tych i dla całego zgromadzenia. /

29. Sobota
MALI: Bojówki muzułmańskie pró-
bują włączyć naukę zasad islamu 
do systemu edukacyjnego – zmu-
szają dzieci do nauki Koranu i wy-
wierają nacisk na nauczycieli, aby 
nie przekazywali treści, które mają 
związek z wiarą chrześcijańską. 
Prośmy Pana Jezusa o mądrość 
dla dzieci z chrześcijańskich ro-
dzin i chrześcijańskich nauczycie-
li, jak powinni się zachować. / 
 
                            

*Imię zmienione 


