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6. Poniedziałek
NIGERIA: 5 014 chrześcijan zostało 
zabitych za wiarę w okresie spra-
wozdawczym obecnego Światowe-
go Indeksu Prześladowań. Módlmy 
się o interwencję Boga, który »uśmie-
rza wojny aż po krańce ziemi« (Psalm 
46,10). /

7. Wtorek
PAKISTAN: Każdego roku wiele 
chrześcijańskich dziewcząt i kobiet 
jest uprowadzanych, przymusowo 
wydawanych za mąż i zmuszanych do 
przyjęcia islamu. Jezu, chroń chrze-
ścijańskie kobiety przed porwaniami. /

8. Środa
IRAN: Chrześcijanie nawróceni 
z islamu są uważani za wrogów 
państwa. Spotkania kościołów do-
mowych odbywają się w tajemnicy; 
w przypadku zatrzymania, członko-
wie wspólnoty są przesłuchiwani 
i trafiają na wiele lat do więzień. 
Boże, prosimy Cię o odwagę, pokój 
i właściwe słowa dla chrześcijan 
w trakcie przesłuchań. Módlmy się, 
aby społeczność chrześcijańska 
miała dostęp do dobrego naucza-
nia prawd Słowa Bożego i wzrastała 
w wierze. /

4. Sobota
ERYTREA: Rząd postrzega chrześci-
jan należących do niezarejestrowa-
nych kościołów jako wrogów pań-
stwa. W ubiegłym roku aresztowano 
setki z nich. Módlmy się o przemianę 
serca prezydenta Isayasa Afewerki, 
aby Jezus Chrystus otworzył jego 
oczy i serce na Ewangelię. Aby pre-
zydent zrozumiał, że chrześcijanie 
pragną dla kraju tylko najlepszych 
rzeczy. /

5. Niedziela
LIBIA: Większość chrześcijan 
w tym kraju to migranci zarobkowi 
z państw Afryki Subsaharyjskiej. 
Są prześladowani zarówno na tle 
religijnym, jak i rasowym, pomimo 
tego, że niektórzy z nich mieszkają 
i pracują w Libii od kilkudziesięciu 
lat. Módlmy się, aby Bóg chronił ich 
przed atakami i umacniał ich wiarę. /

MODLITWA ZA KRAJE ŚIP 2023 
(1−28) 
 

1. Środa
KOREA PÓŁNOCNA: W ostatnim 
roku wzrosła liczba zamordowanych 
chrześcijan oraz osób deportowa-
nych do obozów pracy. Duchu Święty, 
prosimy, napełnij uwięzionych chrze-
ścijan nadprzyrodzonym pokojem, 
radością i siłą. /

2. Czwartek
SOMALIA: Somalijscy chrześcija-
nie mogą praktykować religię je-
dynie w tajemnicy. Zatrzymanym 
grozi śmierć. Z tego powodu wielu 
chrześcijan żyje w odosobnieniu. 
Jezu, prosimy Cię, abyś ich umacniał 
i umożliwiał nawiązywanie relacji 
z innymi chrześcijanami. /

3. Piątek
JEMEN: W ostatnich miesiącach 
coraz więcej chrześcijan jest 
aresztowanych, przesłuchiwanych 
i torturowanych. Prośmy Jezusa 
Chrystusa o uwolnienie więźniów. 
Módlmy się również o uzdrowienie 
dla tych, którzy zostali już uwolnie-
ni, ale cierpią na ciele i duszy po 
doznanych torturach lub mają żal 
do Boga. /

9. Czwartek
AFGANISTAN: Prawie wszyscy ro-
dzimi chrześcijanie to konwertyci 
z islamu. Jeśli ich nawrócenie wyj-
dzie na jaw, grożą im tortury i śmierć. 
Módlmy się o ochronę dla ukrywają-
cych się chrześcijan i o to, by pomimo 
niebezpieczeństwa jeszcze wielu 
Afgańczyków poznało prawdę o Je-
zusie Chrystusie. /

10. Piątek
SUDAN: Częste i gwałtowne zmia-
ny rządu mają negatywny wpływ 
na codzienne życie i bezpieczeń-
stwo chrześcijan. Po zakończeniu 
islamskiej dyktatury prześlado-
wania chrześcijan początkowo 
osłabły, ale od czasu zamachu sta - 
nu w 2021 r. znów się nasilają.Mó-
dlmy się o rządzących, którzy będą 
mieli na uwadze dobro narodu i wy-
znawców Chrystusa. / 

11. Sobota
INDIE: Hinduscy nacjonaliści chcą 
»oczyścić« kraj z chrześcijan. We-
dług doniesień w ciągu roku przemoc 
dotknęła 75 tysięcy chrześcijan; naj-
silniej prześladowani są konwerty-
ci. Módlmy się, aby Jezus Chrystus 
objawił się prześladowcom i aby oni, 
podobnie jak biblijny Saul, uświadomi-
li sobie, że prześladują Króla królów. /

15. Środa
MALEDIWY: Malediwy uznaje się 
za kraj zamieszkały w 100% przez 
muzułmanów. Właśnie stąd pocho-
dzi największy odsetek członków 
islamskich grup ekstremistycznych, 
takich jak Al-Kaida czy IS. W takim 
środowisku odejście od islamu jest 
niezwykle niebezpieczne. Módlmy 
się o ochronę i Boże prowadzenie 
dla tych, którzy potajemnie naśla-
dują Chrystusa. / 

16. Czwartek
CHINY: W 2013 roku do władzy do-
szedł Xi Jinping. Po kilku latach 
względnej swobody prześlado-
wania chrześcijan znów przybie-
rają na sile. Starsi chrześcijanie 
martwią się, że młodsze pokolenie, 
które wychowywało się we względ-
nej wolności, może ugiąć się pod 
rosnącą presją. Módlmy się o wy-
trwałość dla młodego pokolenia 
wierzących. /

17. Piątek
MALI: Islamskie grupy ekstremi-
styczne bezpośrednio lub pośred-
nio kontrolują większość kraju, 
przeprowadzając ataki na chrze-
ścijan. Módlmy się o pokój i Bożą 
ochronę dla naszych sióstr i braci 
w Mali. /

18. Sobota
IRAK: 30 lat temu liczba chrześci-
jan w tym kraju była szacowna na 
1,5 miliona. Dzisiaj to jedynie 150 
tysięcy. Jezu Chryste, dziękujemy 
Ci za to, że Twój Kościół przetrwał 
prześladowania i wojny. Módlmy 
się o jego ochronę i przebudzenie 
w kraju. /

12. Niedziela
SYRIA: W wyniku wojny i prze-
śladowań wielu mężczyzn ponio-
sło śmierć lub opuściło kraj. Na 
kobietach spoczywa ogromna 
odpowiedzialność – także we 
wspólnotach. 85 % kobiet między 
30 a 40 rokiem życia jest niezamęż-
nych, co w syryjskiej kulturze jest 
szczególnie trudne. Dziękujmy za 
projekty przeprowadzone w 2022, 
które wzmocniły syryjskie chrze-
ścijanki. /

Żałobnicy w trakcie pogrzebu 
Yalamana Shankariego – indyjskiego 
lidera zamordowanego 
w marcu 2022 r.

13. Poniedziałek
ARABIA SAUDYJSKA: Większość 
chrześcijan w tym kraju to migranci 
zarobkowi z Azji i Afryki. Niemu-
zułmanie są szczególnie narażeni 
na niebezpieczeństwo. Duchu 
Święty, napełnij ich siłą, pokojem 
i radością oraz spraw, aby tak jak 
Józef w Egipcie, zyskali przychyl-
ność w ich trudnym środowisku. / 

14. Wtorek
MJANMA: Od wojskowego za-
machu stanu upłynęły dwa lata 
i wciąż trudno dostrzec koniec 
wojny domowej. Chrześcijanie na-
leżą do głównych poszkodowanych 
i często są celem ataków wojska. 
Prośmy Księcia Pokoju o zakończe-
nie walk oraz o mądrość, odwagę 
i ochronę dla naszych braci i sióstr 
w Chrystusie. /Kościół domowy w Jemenie



Psalm 56,4–5

>> Ilekroć mnie trwoga ogar - 
nie, w Tobie pokładam nadzieję. 
W Bogu wielbię Jego słowo,  
Bogu ufam, nie będę się lękał:  
cóż może mi uczynić człowiek?KA
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19. Niedziela
ALGERIA: Chrześcijanie, którzy 
opowiadają innym o Jezusie, mogą 
zostać pozwani za prozelityzm lub 
bluźnierstwo i skazani na kilka lat 
więzienia. Jezu, poślij tych chrze-
ścijan do ludzi, którzy są gotowi 
usłyszeć Twoją nowinę. Daj im od-
wagę oraz właściwe słowa, aby jak 
najwięcej Algierczyków usłyszało 
i przyjęło Ewangelię. /

20. Poniedziałek
MAURETANIA: Chrześcijanie na-
wracający się z islamu mogą zo-
stać oskarżeni o bluźnierstwo lub 
apostazję, za co grozi kara śmier-
ci. Módlmy się, aby Bóg obdarzył 
ich mądrością, aby wiedzieli jak 
bezpiecznie przekazywać innym 
Ewangelię. /

21. Wtorek
UZBEKISTAN: Władze skupiają 
szczególną uwagę na liderach 
wspólnot. Przywódcy niezareje-
strowanych kościołów są najbar-
dziej narażeni na prześladowania. 
Prośmy Jezusa, aby obdarzył ich 
odwagą, niezłomnością i wiarą. /

22. Środa
KOLUMBIA: Niektóre części kraju 
są kontrolowane przez grupy prze-
stępcze, które grożą, szantażują, 
a nawet mordują chrześcijańskich 
liderów. Módlmy się o ochronę, 
mądrość i odwagę, aby liderzy 
prowadzili swoją posługę pomimo 
niebezpieczeństw i gróźb. /

23. Czwartek
BURKINA FASO: Wśród ponad mi-
liona przesiedleńców wewnętrz-
nych są chrześcijanie, którzy 
ucieczką ratowali się przed islam-
skimi ekstremistami. Módlmy się 
o Bożą opiekę, zaopatrzenie, mocną 
wiarę i niezachwianą nadzieję, któ-
rą będą mogli przekazywać innym. /

24. Piątek
REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃ-
SKA: Różne ugrupowania zbrojne 
kontrolują niemal cały kraj. Dzia-
łając na zasadzie gangów prze-
stępczych, atakują chrześcijan. 
Szczególnie narażone są kobiety. 
Prośmy Jezusa Chrystusa, aby 
chronił chrześcijanki przed przemo-
cą. Módlmy się o pokój i stabilność 
w tym kraju. /

27. Poniedziałek
KUBA: Rząd zwiększył naciski na 
chrześcijan, których uważa za prze-
ciwników komunizmu. Zwłaszcza 
przywódcy kościołów są monitoro-
wani, aresztowani, porywani, nękani 
i maltretowani. Jezu Chryste, obdarz 
mądrością i wytrwałością przywód-
ców, aby rząd nie zdołał zgasić ich 
zapału, a ich służba przynosiła obfity 
owoc. /

28. Wtorek
NIGER: Ataki islamskich grup eks-
tremistycznych sieją strach i terror 
wśród chrześcijan. Wielu uciekło 
i mieszka w obozach dla uchodź-
ców. Módlmy się, aby chrześcijańskie 
dziewczęta i kobiety zostały ocalone 
przed porwaniami oraz przemocą 
seksualną, a chłopcy przed przymu-
sowym poborem w szeregi ugrupo-
wań ekstremistycznych. /

 *Imię zmieniono

25. Sobota
WIETNAM: Chrześcijanie nawra-
cający się z buddyzmu lub kultów 
animistycznych są często nękani 
przez władze oraz prześladowani 
przez swoje rodziny, przyjaciół i są-
siadów za zdradę. Módlmy się, aby 
władze chroniły prawa chrześcijan 
we wspólnotach plemiennych. /

26. Niedziela
TURKMENISTAN: Policja nieustannie 
przeszukuje prywatne domy i miesz-
kania. Posiadanie chrześcijańskiej 
literatury lub pobieranie chrześci-
jańskich piosenek z Internetu może 
być ukarane grzywną. Módlmy się 
o bezpieczny dostęp do materiałów 
religijnych dla wszystkich chrześci-
jan. /

»Rozpaczliwie potrzebuję 
waszych modlitw« –  
powiedziała Dama*  
z Republiki Środkowo-
afrykańskiej  (z lewej, 
w czerwonej chuście na 
głowie), gdy zespół Open 
Doors odwiedził ją 
w 2022 roku. Jej mąż 
został zamordowany 
w czerwcu 2021 roku.
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Hoa* z Wietnamu, (patrz strona 7) została wyrzucona przez 
swoich sąsiadów z wioski.


