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4. Poniedziałek
LIBIA: Módlmy się za młode chrze-
ścijanki, które są zmuszane przez 
swoje rodziny do małżeństwa 
z muzułmanami. Prośmy Jezusa 
Chrystusa, aby pokazał im, że nie są  
pozostawione same sobie oraz 
aby zachowały swoją wiarę i miały 
możliwość kontaktu z innymi chrze-
ścijanami. /

5. Wtorek
PAKISTAN: W połowie grudnia 
dwóch chrześcijan zostało skaza- 
nych na śmierć za rzekome bluź-
nierstwo. Powody nie są do końca 
znane. Już wiele lat temu bracia 
uciekli z kraju z powodu gróźb 
śmierci i zostali aresztowani po 
powrocie. Módlmy się o Boże 
wsparcie dla braci i ich rodzin. /

6. Środa
SUDAN: Rząd coraz bardziej  
ingeruje w wewnętrzne sprawy  
kościelne, co prowadzi do ogra-
niczeń w życiu wspólnot, a nawet 
do zamykania kościołów. Módlmy 
się szczególnie za przywódców 
kościelnych o odwagę, mądrość 
i przewodnictwo Ducha Świętego 
w kontaktach z władzami. /

7. Czwartek
ERYTREA: Erytrejscy chrześcijanie 
wyrazili zaniepokojenie rozpo-
wszechnianiem w ich kraju idei 
islamskich ekstremistów. Przy-
nieśmy ten niepokojący rozwój 
sytuacji przed Jezusa w modlitwie 
i poprośmy Go, aby objawił się wie-
lu muzułmanom jako Droga, Praw-
da i Życie. /

8. Piątek
JEMEN: Módlmy się o tajne spo-
tkania chrześcijan nawróconych 
z islamu, aby służyły one umożli-
wieniu im ciągłego umacniania się 
w Jezusie i wzmacniania ich do 
wyzwań codziennego życia. Módl-
my się, aby przez nich świeciło Boże 
światło w środku wojny, chaosu 
i wielu potrzeb. /
 

9. Sobota
IRAN: W ubiegłym roku w cza- 
sie Adwentu aresztowano kilku 
chrześcijan. Módlmy się za siostry 
Shima (27 l.) i Shokoofeh Zanganeh 
(30 l.), Farzad Behzadizadeh (30 l.) 
 i Abdollah Yousefi (34 l.) oraz Amira  
Taleipour (39 l.) oraz jego żonę 
Mahnaz Harati (36 l.), aby Jezus 
Chrystus dał im i ich rodzinom siłę, 
i pokój, aby wkrótce byli wolni. /

10. Niedziela
INDIE: Z powodu fałszywych 
oskarżeń przeciwko chrześcijań-
skim przywódcom, rząd zamknął 
w grudniu ubiegłego roku około 
20 domów dziecka. To nie tylko 
niepokoi kierowników domów 
dziecka, ale także dzieci, z których 
większość to sieroty lub dzieci po-
chodzące z bardzo biednych rodzin. 
Módlmy się o Bożą interwencję. /

11. Poniedziałek
SYRIA: Poprośmy Jezusa Chrystusa 
o pomoc i opiekę nad chrześcija- 
nami nawróconymi z islamu lub 
z druzyzmu. W szczególności ich 
rodziny wywierają na nich presję, 
a niektórzy są nawet odrzucani, 
ponieważ porzucenie ich tradycyj-
nej religii jest uważane za wielką 
hańbę. /

 

1. Piątek
KOREA PÓŁNOCNA: Pod dyktator-
skim reżimem posiadanie Biblii 
może być karane śmiercią. Módl-
my się o ochronę dla wszystkich 
chrześcijan, którzy posiadają Bi-
blię lub potajemnie ją rozdają, aby 
nie zostali odkryci, a Słowo Boże 
wzmacniało podziemny Kościół. /

2. Sobota
AFGANISTAN: Chrześcijanie na-
wróceni z islamu ukrywają swo-
ją wiarę nawet przed najbliż-
szymi krewnymi, ponieważ już 
samo podejrzenie o jej zmianę 
może prowadzić do poważnych 
prześladowań, a nawet mor-
derstw. Prośmy Jezusa o Jego 
ochronę dla tych chrześcijan 
i mądrość, aby wiedzieli jak po-
winni zachowywać się wobec 
ludzi wokół nich. /

3. Niedziela
SOMALIA: Islamistyczna milicja 
Al Shabaab wielokrotnie dekla-
rowała, że chce eksterminować 
wszystkich chrześcijan z kraju.
Bojownicy polują na chrześcijan, 
a w ostatnich latach sytuacja ule-
gła pogorszeniu. Poprośmy Jezu-
sa Chrystusa, aby chronił swoich 
naśladowców i poprzez nich zmie-
niał ten kraj od wewnątrz. /

15. Piątek
ARABIA SAUDYJSKA: Aasma* 
musi zachować w tajemnicy 
swoją wiarę w Jezusa Chrystusa 
przed swoim muzułmańskim 
mężem. Obawia się, że jej mąż ją 
opuści i zabierze ze sobą dwoje 
dzieci, kiedy o tym usłyszy. Ponad- 
to często czuje się samotna i  
przygnębiona. Poprośmy Jezusa, 
aby ją pocieszał. /

16. Sobota
EGIPT: Módlmy się o perspek-
tywy dla młodych chrześcijan, 
którzy nie mogą znaleźć pracy, 
ponieważ są dyskryminowani 
w obliczu muzułmanów, również 
starających się o pracę. Módlmy 
się, aby nadal trzymali się Jezusa,  
doświadczali Jego wiernej opieki 
i mocy pomimo ludzkiej niespra-
wiedliwości. /

17. Niedziela
UZBEKISTAN: W listopadzie 
ubiegłego roku podczas nalotu 
policja aresztowała 8 chrze-
ścijan nawróconych z islamu, 
którzy spotkali się na tajnym 
nabożeństwie. Chociaż zostali 
uwolnieni po kilku godzinach, są 
nadal obserwowani. Módlmy się, 
aby grupa nadal miała społecz-
ność i mogła modlić się razem. / 
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12. Wtorek
NIGERIA: Nigeria jest jednym 
z krajów, w których zakres prze-
mocy wobec chrześcijan jest 
największy. Dziękujemy Jezuso-
wi za możliwość przygotowania 
chrześcijan w bardzo odległych 
rejonach do prześladowań po-
przez programy radiowe i na-
uczenie ich biblijnego sposobu 
radzenia sobie z tym problemem. 
Módlmy się, aby to wzmocniło  
ich w wierze. /

13. Środa
IRAK: Módlmy się codziennie 
o nową siłę i zachętę dla chrze-
ścijańskich rodzin, które powró-
ciły do swoich domów w Do-
linie Niniwy po zakończeniu 
rządów IS. Wiele domów zostało 
już odbudowanych, ale nadal 
brakuje dobrej infrastruktury, 
miejsc pracy i opieki medycznej. /
 

14. Czwartek
MALEDIWY: Zgodnie z konstytu-
cją każdy mieszkaniec Maledi-
wów musi być muzułmaninem –  
tym samym chrześcijanom grozi 
utrata obywatelstwa w przypad-
ku odkrycia zmiany ich wiary.
We wrześniu 2018 r. wybrano 
nowego prezydenta. Módlmy się 
za członków nowego rządu, aby 
Jezus Chrystus pracował w ich  
sercach, by działali na rzecz wol-
ności religijnej w ich kraju. /Nabożeństwo w Sudanie

Zniszczony kościół w Nigerii

Młodzi chrześcijanie 
z Egiptu
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>> ...I otrze wszelką łzę z oczu ich, 
i śmierci już nie będzie; ani smutku, 
ani krzyku, ani mozołu już nie 
będzie; albowiem pierwsze rzeczy 
przeminęły.

18. Poniedziałek
MJANMA: Módlmy się za małą 
wspólnotę chrześcijańską na 
południu kraju. Mnóstwo ludzi 
zakłóciło ich nabożeństwo i na-
kazało przerwanie tego zgroma-
dzenia; ponadto władze lokalne 
zakazały spotkań więcej niż 
pięciu osób. Prośmy Jezusa, aby 
umocnił chrześcijan, by nie dali 
się zniechęcić i zastraszyć. / 

19. Wtorek
LAOS: Pod rządami komuni-
stycznymi wiara chrześcijańska 
jest postrzegana jako szkodliwy 
wpływ Zachodu, dlatego też 
mała mniejszość chrześcijańska 
jest ściśle monitorowana i pod-
dawana ogromnej presji. Prośmy 
Jezusa o wytrwałość dla chrze-
ścijan i radość z wiary pomimo 
wszelkich przeciwności. / 
 

20. Środa
WIETNAM: Dzieci z rodzin 
chrześcijańskich są często 
pokrzywdzone i zastraszane 
w szkole, niektórym w ogóle nie 
wolno chodzić do szkoły z po-
wodu swojej wiary lub wiary 
rodziców. Prośmy Jezusa, aby 
pocieszał te dzieci i pozwolił im 
realnie doświadczyć, że On jest 
ich najlepszym przyjacielem. /

21. Czwartek
REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRY-
KAŃSKA: Od lat chrześcijanie są 
ofiarami gwałtownych ataków; 
tysiące osób zostało okradzio-
nych, wyrzuconych, rannych lub 
zabitych. Prośmy Jezusa Chrystu-
sa o uzdrowienie dla wszystkich, 
którzy odnieśli obrażenia fizyczne 
lub są straumatyzowani. /

22. Piątek
ALGIERIA: Pod koniec 2018 r. 
wszczęto proces przeciwko czte-
rem algierskim chrześcijanom 
w związku z oskarżeniem, że 
namawiali muzułmanów do przy-
jęcia wiary chrześcijańskiej. 
Prośmy Jezusa Chrystusa, aby 
doświadczyli sprawiedliwości 
i aby chrześcijanie w tym kraju 
byli chronieni przed fałszywymi 
oskarżeniami. /

23. Sobota
TURKMENISTAN: Módlmy się za 
starszą chrześcijankę Aminę*, 
która była wielokrotnie przesłu-
chiwana przez policję i grożono 
jej więzieniem. W jej mieszkaniu 
spotyka się Kościół domowy. Po- 
prośmy Jezusa Chrystusa o Jego  
ochronę dla niej i jej wspólnoty, 
a także o zdrowie dla Aminy, 
ponieważ przesłuchania były dla 
niej bardzo obciążające. /

24. Niedziela
MALI: Milicje islamsko-ekstremi-
styczne szerzą strach i niepew-
ność, zwłaszcza na północy kraju.
Zaangażowanie chrześcijan może 
prowadzić do ataków i porwań 
ze strony ekstremistycznych mu-
zułmanów; zatem osoby, które 
przekazują Ewangelię innym, żyją 
w szczególnym niebezpieczeństwie. 
Módlmy się o ochronę dla nich. /

s

25. Poniedziałek
MAURETANIA: Chrześcijanie są 
często wykluczeni i nie otrzymują 
pomocy od ludzi w swoim środo-
wisku. Wzajemne wsparcie jest 
jednak szczególnie ważne na ob-
szarach wiejskich. Prośmy Jezusa 
Chrystusa, aby dał chrześcijanom 
wszystko, czego potrzebują. /
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26. Wtorek
TURCJA: Wzrasta wrogość wobec 
chrześcijan – częściowo z powodu 
rosnącego wpływu nacjonalizmu 
religijnego, częściowo z powodu 
politycznych komplikacji sprawy 
zatrzymanego pastora Andrew 
Brunson (uwolnionego w paź-
dzierniku 2018 roku). Módlmy się 
za nich, aby nie czuli się przez to 
zaniepokojeni, ale raczej, aby tym 
bardziej zdecydowanie naśladowali 
Jezusa. /

27. Środa
CHINY: Wang Yi, jego żona Jiang 
Rong i 100 członków jego społecz-
ności w południowo-zachodnich 
Chinach zostali aresztowani 9 
grudnia. Oskarża się ich o podwa-
żanie władzy państwa. Poprośmy 
Jezusa Chrystusa, aby wszyscy 
zostali wkrótce uwolnieni i aby całe 
to zajście mogło zamienić się w bło-
gosławieństwo. /

28. Czwartek
ETIOPIA: Chrześcijanom nawróco-
nym z islamu trudno jest uzyskać 
dostęp do chrześcijańskich pism 
i innych mediów, czy spotykać się 
z innymi wierzącymi. Módlmy się 
o sposoby lepszego poznania i zro-
zumienia Biblii, aby chrześcijanie 
mogli wzrastać i być wzmacniani 
w wierze. / 
               
                *Imię zmienione 
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Chrześcijańskie dzieci 
z Wietnamu

Młodzi chrześcijanie z Mali


