
Nihad  dzieli się Ewangelią pomimo otrzymywanych gróźb: »Kiedy myślę o tym, jak 
Jezus opuścił Niebo i przyszedł na ziemię, mówię: Panie, jestem gotów oddać za 
Ciebie życie«.

6. Czwartek
MAROKO: Mouha* został po-
bity przez swoich przyjaciół 
po tym, jak zobaczyli w jego 
torbie Biblię. Módlmy się, aby 
Mouha doświadczył bliskości, 
pocieszenia i pokoju Chrystusa, 
a przez to został wzmocniony 
i pokrzepiony w wierze. /

7. Piątek
TUNEZJA: Amina* została wy-
pędzona z domu przez rodzinę, 
ponieważ przyjęła Jezusa Chry-
stusa jako Pana. Módlmy się, 
aby znalazła nowy dom i nową 
duchową rodzinę. /

8. Sobota
TUNEZJA: Amir* potajemnie 
podąża za Jezusem, ale rzad-
ko uczestniczy w chrześcijań-
skich spotkaniach z obawy, 
że zostanie zdekonspirowany 
przez znajomych i będzie prze-
śladowany. Módlmy się za nie-
go i innych byłych muzułmanów 
w Tunezji – o mądrość, odwagę 
i prowadzenie Ducha Świętego. /

9. Niedziela
LIBIA: Saliha* bardzo się boi, że 
jej bracia dowiedzą się, że zo-
stała chrześcijanką. Według ich 
ekstremistycznych poglądów 
apostazja zasługuje na śmierć. 
Módlmy się, aby Jezus objawił 
się jej braciom, chronił Salihę 
oraz umożliwił jej spotkania 
z siostrami i braćmi w wierze. /

druzów i zostaniu chrześci-
janką. »Szwagier powiedział 
mojemu mężowi, że powinien 
mnie zabić« – opowiada (zob. 
strony 8–9). Dziękujmy za to, że 
mąż Dschamili nawrócił się do 
Chrystusa. Módlmy się o ochro-
nę dla chrześcijan pochodzenia 
druzyjskiego. /

4. Wtorek
JEMEN: Nieliczni chrześci-
janie nawróceni z islamu są 
prześladowani przez ekstremi-
stów, często także przez swo-
ich krewnych. Módlmy się, aby 
Jezus Chrystus ich ochraniał 
w kraju nękanym przez wojny, 
biedę, głód oraz choroby i nadal 
budował swój Kościół. /

AFRYKA PŁN. 
5. Środa
MAROKO: Ojciec Fatimy*, chrze-
ścijanki nawróconej z islamu, 
zabronił jej studiowania, aby 
całkowicie ją sobie podporząd-
kować. Módlmy się o Fatimę, aby 
nadal miała możliwość kontaktu 
z innymi chrześcijanami i aby jej 
rodzina również otworzyła się na 
Ewangelię. /

BLISKI 
WSCHÓD
1. Sobota
BLISKI WSCHÓD: Pomimo za-
grożenia prześladowaniami, 
coraz więcej muzułmanów, 
jezydów i druzów zostaje na-
śladowcami Jezusa. Dziękujmy 
za to przebudzenie i módlmy się 
za nawróconych chrześcijan, 
aby mieli możliwość kontaktu 
z innymi chrześcijanami i wzro-
stu w wierze. /

2. Niedziela
BLISKI WSCHÓD: Nihad otrzy-
muje groźby śmierci, ponieważ 
tłumaczy przesłanie Ewangelii 
niechrześcijanom (zob. strony 
4–5). »Zanim się ożeniłem i na 
świat przyszedł mój syn, nie ba-
łem się« – mów – »Ale odkąd 
założyłem rodzinę, martwię się 
o nią«. Módlmy się o ochronę 
i błogosławieństwo dla jego 
służby. /

3. Poniedziałek
BLISKI WSCHÓD: Rodzina 
Dschamili była oburzona jej 
decyzją o porzuceniu religii 
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LIBIA: Mohsen* został zmuszo-
ny do opuszczenia rodzinnego 
miasta, ponieważ tamtejsi lu-
dzie próbowali go zabić. Mó-
dlmy się o Boże prowadzenie 
dla Mohsena i o dobry nowy 
początek w innym miejscu. /

11. Wtorek
LIBIA: Ekstremiści islamscy sto-
sują brutalną przemoc wobec 
chrześcijańskich migrantów 
z krajów Afryki południowej.
Módlmy się o ochronę dla chrze-
ścijan, którzy są atakowani 
z powodów religijnych, a także 
z pobudek rasistowskich. /

AFRYKA NA PŁD. 
OD SAHARY
12. Środa
KENIA : Jaali*, chrześcijanin 
nawrócony z islamu, nie może 
znaleźć pracy mimo bardzo wy-
sokich kwalifikacji. W poszuki-
waniu pracy musiał wyjechać 
z rodzinnego miasta, gdzie zo-
stała jego żona Zawadi* i dwoje 
ich dzieci. Módlmy się o ochronę 
dla Zawadi i o to, by Jaali szybko 
znalazł pracę, aby rodzina mogła 
znów być razem. /

13. Czwartek
KENIA: Ojciec Abdula* chciał 
go zabić, ponieważ syn przy-
niósł wstyd rodzinie, zostając 
chrześcijaninem. Abdul zdołał 
uciec i został przygarnięty przez 
znajomych chrześcijan. Módlmy 
się o Boże prowadzenie dla nie-
go, ponieważ rozpoczyna studia; 
a także o pojednanie z ojcem. /

14. Piątek
NIGERIA: W północnej Ni-
gerii i sąsiednich regionach 
islamscy ekstremiści atakują 
liderów kościołów. Módlmy 
się o Bożą ochronę dla posłu-
gujących w skrajnie niebez-
piecznych warunkach. Prośmy 
Jezusa Chrystusa również o po-
cieszenie dla rodzin niedawno 
zamordowanych przywódców, 
takich jak Reverend Silas i Re-
verend Shuaibu. /

15. Sobota
SUDAN: Zamach stanu z 25 
października wywołał wśród 
chrześcijan obawy przed po-
wrotem dyktatury wojskowej. 
Chrześcijanie byli poważnie 
prześladowani aż do obalenia 
rządów prezydenta al-Bashira 
w 2019 r. Od tamtego czasu rząd 
tymczasowy skutecznie wpły-
nął na poprawę sytuacji chrze-
ścijan. Módlmy się, aby zmiany, 
których udało się dokonać, nie 
zostały zaprzepaszczone. /

16. Niedziela
ERYTREA: Pastor Million Ge-
breselasie jest więziony od 
ponad 17 lat za przynależność 
do kościoła nieuznawanego 
przez państwo. Prośmy Jezu-
sa Chrystusa, aby umacniał 
i zachęcał jego i innych chrze-
ścijan więzionych w Erytrei. /

AZJA PŁD. 
I PŁD.-WSCH.  
17. Poniedziałek
BANGLADESZ: Po tym, jak 
Yusuf* nawrócił się do Jezu-
sa, kolega groził mu nożem: 

»Jeśli nie przejdziesz na islam, 
zabiję cię!«. »Modliłem się do 
Jezusa Chrystusa i mężczyzna 
mi odpuścił« – wspomina Yusuf. 
Następnego dnia koledzy za-
atakowali Yusufa, a jego szef 
zwolnił go z pracy. Módlmy się 
o uzdrowienie i nową pracę. /

18. Wtorek
INDIE: Hinduscy ekstremiści 
nadal wzniecają nienawiść 
przeciwko chrześcijanom na 
manifestacjach; znany hin-
duski nauczyciel wezwał do 
ścinania głów chrześcijanom. 
Módlmy się, aby oszczerstwa 
i apele do stosowania przemo-
cy nie padły na podatny grunt, 
ale obudziły zainteresowanie 
Chrystusem. / 

19. Środa
AFGANISTAN: Przejęcie wła-
dzy przez talibów pogorszyło 
sytuację nielicznych chrześci-
jan żyjących w ukryciu. Mó-
dlmy się o mądrość, ufność 
i Boże prowadzenie dla chrze-
ścijan oraz aby trwali w wierze 
w Pana Jezusa Chrystusa. /

20. Czwartek
AFGANISTAN: Wielu Afgań-
czyków uciekło do sąsied-
nich krajów. Niektórzy z nich 
przebywają w obozach dla 
uchodźców, inni ukrywają 
się, aby uniknąć ekstradycji 
do Afganistanu. Módlmy się 
o ochronę dla chrześcijan, któ-
rzy są szczególnie narażeni na 
niebezpieczeństwo. Prośmy 
o łaskę nawrócenia dla tych, 
którzy Boga nie znają. /



Ewangelia św. Mateusza 13,23

>> A posiany na dobrej ziemi, to 
ten, kto słowa słucha i rozumie; 
ten wydaje owoc: jeden stokrotny, 
drugi sześćdziesięciokrotny, a inny 
trzydziestokrotny.
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jan nawracających się z islamu, 
aby mieli możliwość wspólnej 
modlitwy i studiowania Biblii. /

30. Niedziela
KOREA PÓŁNOCNA: Módlmy 
się za Min Young* oraz innych 
mieszkańców Korei Północnej, 
którzy nawrócili się do Jezusa 
w Chinach i wrócili do kraju.  
Min Young odważyła się powie-
dzieć zaufanym osobom o Je-
zusie. Oni jej nie zdradzili, ale 
również uwierzyli w Chrystusa. 
Módlmy się o ochronę i Boże 
prowadzenie dla tego małego, 
podziemnego kościoła. /

31. Poniedziałek
KOREA PÓŁNOCNA: John* jest 
jednym z ukrywających się 
w tym kraju chrześcijan, któ-
rzy otrzymują pomoc poprzez 
działalność sieci partnerów 
Open Doors w Chinach. Módlmy 
się o ochronę dla wszystkich 
zaangażowanych w niesienie 
pomocy i o zachętę dla Johna. 
Choć sytuacja wydaje się coraz 
trudniejsza, John dziękuje za 
modlitwy i mówi, że jego wiara 
jest silna. / KA
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27. Czwartek
CHINY: Zimowym Igrzyskom 
Olimpijskim w Pekinie, które 
rozpoczną się za kilka dni, to-
warzyszyć będzie wzmożony 
nadzór. Módlmy się, aby chrze-
ścijanie, a zwłaszcza przywód-
cy kościelni nie byli napełnieni 
strachem, ale pokojem i radością 
Ducha Świętego. /

28. Piątek
CHINY: Zakazane jest prowa-
dzenie działalności chrześcijań-
skiej wśród dzieci i młodzieży. 
Dzieci już od najmłodszych lat  
uczone są komunizmu. Módlmy 
się, aby dzieci z chrześcijańskich 
i niechrześcijańskich rodzin za-
pragnęły Słowa Bożego i poznały 
Jezusa Chrystusa. /

29. Sobota
CHINY: W zachodnich Chinach, 
gdzie większość stanowią mu-
zułmanie, ludność jest szcze-
gólnie mocno inwigilowana. 
Rząd chce m.in. zapobiec temu, 
by muzułmanie nawracali się 
na chrześcijaństwo i przez to 
zapobiec ewentualnym niepo-
kojom. Módlmy się za chrześci-

21. Piątek
NEPAL: Ponieważ Ram Ba-
hadur* i jego żona są chrze-
ścijanami, zostali wypędze-
ni ze swojego domu przez 
hinduskich krewnych.Teraz 
mieszkają w pokoju, którego 
czynsz opłacają z dochodów, 
jakie uzyskują jako robotnicy 
dniówkowi. Ram prosi o mo-
dlitwę o jego zdrowie i za ich 
prześladowców, aby i oni zna-
leźli zbawienie w Jezusie. /

22. Sobota
LAOS: W maju 2021 roku 
Lou* i jego żona Li* spotkali 
się z grupą chrześcijan, by 
wspólnie się modlić. Mimo że 
stosowali się do obowiązują-
cych zasad, zostali oskarżeni 
o nieprzestrzeganie ograni-
czeń związanych z Covid-19. 
Lou został dotkliwie pobity 
i uwięziony, a Li po krótkim 
pobycie w areszcie została  
deportowana do swojego kra-
ju pochodzenia – Wietnamu.  
Módlmy się, aby wkrótce mogli 
się ponownie zobaczyć. / 

23. Niedziela
LAOS: 13 chrześcijan, któ-
rzy zostali eksmitowani 
ze swojej wioski, zdoła-
ło wynająć mieszkanie 
w innej miejscowości. Kie-
dy tamtejsi urzędnicy dowie-
dzieli się, że nowoprzybyli są 
chrześcijanami, podwyższyli 
im czynsz. Módlmy się o Bożą 
interwencję dla nich i innych 
chrześcijan w Laosie, którzy 
doświadczają podobnych 
szykan. /

24. Poniedziałek
MJANMA: Pomimo wojny 
i prześladowań lokalne ko-
ścioły odważnie prowadzą 
pracę wśród dzieci. Dzieci 
cierpią szczególnie podczas 
wojny, są wykorzystywane 
jako żywe tarcze lub wciela-
ne do wojska. Dziękujmy za to, 
że na rekolekcjach dla dzieci 
w październiku 50 dzieci posta-
nowiło powierzyć swoje życie 
Chrystusowi. /

25. Wtorek
MALEZJA: Chrześcijanie 
w odległych regionach czę-
sto mają niewielki dostęp do 
edukacji i nie potrafią czytać. 
Dziękujmy za to, że lokalni 
partnerzy Open Doors mogli 
w ubiegłym roku rozprowa-
dzić w tym kraju 18.000 Biblii 
audio. Módlmy się, aby Słowo 
Boże umacniało chrześcijan 
w czasie prześladowań. /

AZJA  
ŚR. -WSCH.
26. Środa
AZJA ŚRODKOWA: Loima* od-
ważnie dzieli się Ewangelią 
pomimo nacisków ze strony 
politycznych i religijnych przy-
wódców swojej wioski. Już 
w październiku nawoływali-
śmy do modlitwy w jej intencji; 
dziś módlmy się szczególnie 
o ochronę jej nowej pracy 
wśród dzieci. /

Młodzież chińska 
w trakcie modlitwy

*Imię zmieniono
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