
liwym procesem, który prawie 
zawsze kończy się porażką (patrz 
str. 10-11). Rejestracja wiąże się 
z nadzorem państwa nad działal-
nością wspólnoty, równocześnie 
każdy, kto gromadzi się nielegalnie, 
ryzykuje aresztowaniem. Módlmy 
się o mądre decyzje liderów wspól-
not w tej sprawie. /

4. Piątek
UZBEKISTAN: Prośmy Jezusa 
Chrystusa, aby wzmocnił  lide-
rów, którzy są wyczerpani życiem 
w ciągłym napięciu i z wielką od-
powiedzialnością, która spoczywa 
na ich barkach. »Czasami myślę, 
że to już koniec. Ale nagle czuję, 
że nie jestem sam. Wtedy wiem, 
że ktoś się za mnie modli«, mówi 
Umid* (patrz str. 8-9). / 
 

5. Sobota
KAZACHSTAN: Maxim Maximov, 
jego żona Larisa oraz Sergei Zai-
kin na skutek fałszywych oskarżeń 
zostali skazani na 4-5 lat więzienia 
i konfiskatę mienia. Módlmy się 
w ich sprawie, aby zatryumfowa-
ła sprawiedliwość. Módlmy się, 
aby skazani powierzyli Jezusowi 
Chrystusowi wszystkie swoje 
zmartwie nia (także te dotyczące 
ich dzieci). /

6. Niedziela
KAZACHSTAN: Módlmy się za 
członków kościoła domowego, 
którzy przez trzy godziny byli prze-
słuchiwani po tym, jak policja 
wtargnęła na miejsce ich spotkań. 
Niektórzy z nich zostali ukarani 
grzywną w wysokości miesięcznej 
pensji. Módlmy się, aby nie dali się 
zastraszyć, lecz aby we wszystkim 
zaufali Jezusowi Chrystusowi. / 
 

7. Poniedziałek
AZJA ŚRODKOWA: Dziękujmy Je-
zusowi Chrystusowi za to, że jedna 
z liderek kościoła domowego Ana-
stazja* została uwolniona od nad-
zoru tajnej policji. Uważają oni, że 
kobieta w jej wieku, nie jest już 
w stanie pracować dla wspólnoty.
Anastazja jest zdeterminowana, by 
wykorzystać odzyskaną wolność 
do jeszcze gorliwszej służby dla 
Jezusa. Módlmy się o Boże błogo-
sławieństwo dla niej. / 

AZJA PŁD.-WSCH.

8. Wtorek
CHINY: Nie przestawajmy modlić 
się za Alimjana Yimita, skazanego 
dziesięć lat temu na 15 lat wię-
zienia. Prośmy Jezusa Chrystusa, 
aby nadal pomagał Alimjanowi 
w więziennym życiu. Módlmy się 
także o wsparcie dla jego żony 
Gulnur i dwóch synów, aby do-
świadczali błogosławieństwa Bo-
żego każdego dnia. / 

9. Środa
CHINY: W niektórych regionach 
urzędnicy państwowi chodzą na 
chrześcijańskie zgromadzenie, aby 
sprawdzić, czy uczestniczą w nich 
dzieci i młodzież. Celem tych akcji 
jest uniemożliwienie katechiza-
cji młodych ludzi. Prawo zezwala 
na uczestniczenie w działalności 
wspólnoty osobom, które ukończyły 
18-ty rok życia. Módlmy się, aby 
młode pokolenie mimo to mogło 
usłyszeć o Jezusie Chrystusie. /   
 

10. Czwartek
CHINY: Ponieważ młoda 
chrześcijan ka Jiajia* odmówiła 
pokłonienia się bożkom, krewni 
złamali jej kciuk. Dziewczyna nie 
miała pieniędzy na profesjonalną 
pomoc medyczną, więc sama zro-
biła sobie opatrunek. Módlmy się, 
aby kciuk dobrze się zagoił i aby 
Jiajia mogła świadczyć o mocy ży-
wego Boga. / 

11. Piątek
KOREA PŁN.: Módlmy się za dzie-
siątki tysięcy braci i sióstr, któ-
rzy codziennie narażają swoje 
ziemskie życie, ponieważ znaleźli 
życie wieczne w Jezusie Chrystu-
sie. Podziękujmy Jezusowi za 
Jego naśladowców w tym kraju 
i módlmy się o wytrwałość, opiekę 
i ochronę dla nich. /

12. Sobota
LAOS: Chrześcijanie w północ-
nych i centralnych regionach 
kraju często doświadczają ak-
tów przemocy zarówno ze strony 
lokalnej ludności, jak i władz. 
Módlmy się o siłę do przetrwania 
dla nich. Módlmy się także o prze-
śladowców, by Jezus Chrystus 
zmienił ich serca. /

13. Niedziela
WIETNAM: Kiedy Nguyen* i jego 
żona zdecydowali się zostać 
chrześcijanami, wywołało to falę 
negatywnych reakcji w ich śro-
dowisku. Byli zastraszani i prze-
klinani przez sąsiadów. Pewnego 
dnia oni i ich sześcioletnia córka 
Phouc* zostali pobici. Z powodu 
obrażeń wewnętrznych Phouc 
zapadła w śpiączkę. Kiedy po mie-
siącu obudziła się, nie rozpoznała 
swoich rodziców. Prośmy Jezusa, 
aby całkowicie uzdrowił Phoucę 
i dodawał sił rodzinie. / 

14. Poniedziałek
BRUNEI: Szariat, jako podstawa 
prawna, zabrania chrześcijanom 
dzielić się z innymi swoją wiarą.
Poprośmy Jezusa Chrystusa,aby 
dał chrześcijanom odwagę i moż-
liwość opowiedzenia o Nim innym 
ludziom. Poprośmy Go, aby wzmo-
cnił swój kościół w tym kraju. /
 

15. Wtorek
SRI LANKA: Pomódlmy się o za-
planowaną na koniec paździer-
nika podróż grupy modlitewnej, 
która odwiedzi liderów wspól-
not w miejscach, gdzie prześla-
dowania są szczególnie silne.
Módlmy się o zachętę dla tych 
przywódców oraz ochronę dla 
podróżującej grupy. /
 

16. Środa
BANGLADESZ: W tym miesiącu 
w Bangladeszu odbywa się semi-
narium pod tytułem »Niebezpiecz-
na wiara«. Około 50 uczestników 
zajmie się tematem prześladowań 
w Biblii. Módlmy się, aby semina-
rium było błogosławieństwem dla 
uczestników i pomogło im pozo-
stać wiernymi Jezusowi. /

AZJA         
ŚRODKOWA
1. Wtorek
AZJA ŚRODKOWA: Dziękujmy 
Jezusowi Chrystusowi za to, że 
od upadku Związku Radzieckie-
go, na terenach byłych republik 
ZSRR powstają zgromadzenia 
chrześcijańskie wśród rdzen-
nych grup etnicznych. Wcześniej 
pośród tej ludności było niewielu 
chrześcijan  (patrz str. 3). Módlmy 
się, aby wzrastali w wierze pomi-
mo sprzeciwu rodzin, znajomych 
i władz. / 

2. Środa
AZJA ŚRODKOWA: Módlmy się 
o służbę Ilmura* i Gulyi*, którzy 
okazują miłość chrześcijań-
ską, poprzez niesienie pomocy 
mieszkańcom odległych wio-
sek (patrz str. 4-6). Ilmur i Gulya 
opowiadają napotkanym ludziom 
o Jezusie, co wiąże się z dużym 
ryzykiem, ponieważ w kulturze uj-
gurskiej chrześcijanie uważani są 
za zdrajców. / 

3. Czwartek
UZBEKISTAN: Oficjalna rejestra-
cja wspólnoty jest dla wszyst-
kich jej członków bardzo uciąż-

INDIE/NEPAL
17. Czwartek
INDIE: Wdowa Maya* służy we 
wspólnocie domowej. Została 
zaatakowana przez 40 ekstremi-
stów, po czym była przetrzymy-
wana na posterunku policji przez 
dziesięć godzin. Pomimo otrzymy-
wanych gróźb, nadal służy swoje-
mu Panu. Módlmy się o ochronę 
tej odważnej kobiety, jej krewnych 
i członków jej wspólnoty. / 

18. Piątek
INDIE: Ponieważ Bhima* jest 
chrześcijaninem, został odrzucony 
przez ludzi ze swojego otoczenia. 
Kiedy inni chrześcijanie pomagali 
mu otworzyć sklep spożywczy, aby 
był ekonomicznie niezależny, eks-
tremiści próbowali przejechać go 
motocyklem. Bhima przeżył atak, 
lecz miał złamaną nogę Poprośmy 
Jezusa o uzdrowienie i wewnętrz-
ny pokój dla Bhimy. /
 

19. Sobota
INDIE: Pod koniec października 
odbywa się Diwali hinduski fe-
stiwal świateł. Módlmy się, aby 
chrześcijanie nie byli zmuszani 
do udziału w hinduistycznych 
rytuałach i aby zapał religijny hin-
duistów nie prowadził do zamie-
szek przeciwko chrześcijanom. /

20. Niedziela
INDIE: Kobiety, które są odrzu-
cane przez członków rodziny 
z powodu wiary w Jezusa, tracą 
wsparcie otoczenia i często mu-
szą walczyć o przetrwanie. Po-
prośmy Jezusa Chrystusa, aby dał 
im pewność, że są bezpieczne w 
Jego ręku i aby czuły, że Kościół 
jest ich prawdziwą rodziną. /

Ilmur z wizytą starszej 
i chorej kobiety

Alimjan Yimit przed aresztowaniem
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TW21. Poniedziałek
NEPAL: Módlmy się o dystrybu-
cję Biblii dla dorosłych i dzieci 
przez lokalnych partnerów Open 
Doors w tym miesiącu. Jest to 
ryzykowne, biorąc pod uwagę 
rosnący wpływ hinduistycznych 
ekstremistów. Poprośmy Jezusa 
Chrystusa, aby Biblie dotarły do 
chrześcijan, którzy bardzo ich 
potrzebują. /

BLISKI WSCHÓD

22. Wtorek
IRAN: Chrześcijańscy rodzice 
stoją w obliczu wielkiego wy-
zwania, jakim jest opowiadanie 
dzieciom o Jezusie i przygoto-
wanie ich na niebezpieczeństwa 
związane z życiem  chrześcija-
nina. Poprośmy o prowadzenie 
Ducha Świętego, aby mówili 
właściwe rzeczy w odpowiednim 
czasie. /

23. Środa
PÓŁWYSEP ARABSKI: Módlmy 
się za chrześcijan, którzy do-
świadczają prześladowań (jak 
np. więzienie i chłosty) z po-
wodu swojej wiary. Poprośmy 
Jezusa Chrystusa o siłę, której 
potrzebują, aby  zachowali wiarę   
i  świadczyli o Jego miłości. /

 24. Czwartek
PÓŁWYSEP ARABSKI: Módlmy 
się o mądrość dla wszystkich 
przywódców duchowych, którzy 
w bardzo trudnych warunkach 
pracują w krajach islamskich. 
Módlmy się, aby byli oni głęboko 
zakorzenieni w Słowie Bożym 
i przetrwali wszystkie burze. /

AFRYKA
25. Piątek
TUNEZJA: Ponieważ Raba wie-
rzy w Jezusa, jej mąż rozwiódł 
się z nią. Dziękujmy Jezusowi 
Chrystusowi, że Raba, mimo 
wszystko mocno Mu ufa i prosi, 
aby ją pocieszał i prowadził w tej 
trudnej sytuacji. / 

26. Sobota
ALGIERIA: 6 sierpnia władze 
zamknęły kolejny kościół w pół-
nocnej prowincji Tizi Ouzou. Już 
w 2013 r. przywódcy wspólnoty 
złożyli wniosek o przedłużenie 
pozwolenia na działalność, ale jej 
nie otrzymali. Poprośmy Jezusa 
Chrystusa, aby pokazał im, co 
mają robić dalej. /
 

27. Niedziela
MAURETANIA: Módlmy się 
o wzmocnienie małej mniejszo-
ści chrześcijańskiej w obliczu 
rosnącej wobec nich wrogości.
Módlmy się szczególnie za osoby 
nawrócone z islamu, które są na-
kłaniane przez rodziny do powrotu 
do islamu. /
 

28. Poniedziałek
NIGERIA: Blessing, młoda chrze-
ścijanka z okolic Jos, została 
w styczniu porwana przez mu-
zułmańskich krewnych. Faith ze 
stanu Kebbi została uprowadzona 
przez zastępcę dyrektora szkoły. 
Obu kobietom grozi przymusowe 
małżeństwo z muzułmanami. Pro-
śmy Jezusa, aby był przy nich i aby 
dziewczęta mogły wrócić do swo-
ich rodzin. /

29. Wtorek
RÓG AFRYKI: Módlmy się za 
młodych chrześcijan takich jak 
Eliwat*, Gizachew* i Nuredin*, 
którzy zostali pozbawieni jakiego-
kolwiek wsparcia ze strony swo-
ich rodzin z powodu zmiany wiary.
Dziękujmy za pomoc jaką otrzymują 
od innych chrześcijan i módlmy się, 
aby wytrwali w swojej decyzji. /

10//2019OPEN DOORS30. Środa
RÓG AFRYKI: Z powodu decyzji 
o zawierzeniu Jezusowi 43-letni 
ojciec rodziny o imieniu Sibsaba* 
został pobity i upokorzony. Jego 
zbiory zostały zniszczone, a on sam 
musiał uciekać, by ocalić życie.
Módlmy się o Bożą pomoc dla jego 
rodziny oraz o powrót Sibsaby do 
domu. /

31. Czwartek
KENIA: Sarah chodzi do szkoły 
podstawowej. Kiedy została chrze-
ścijanką, rodzice traktowali ją tak 
źle, że uciekła do swojej starszej 
siostry mieszkającej w Nairobi. 
Poprośmy Jezusa, aby zaopiekował 
się Sarah. Niech rośnie w wierze, 
a Pan zmienia serca rodziców. /

               *Imię zmienione 
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Psalm 31,9

>> I nie wydałeś mnie w ręce 
wroga; postawiłeś moje nogi na 
miejscu przestronnym.

Uczestnicy szkolenia w ramach 
projektów samopomocy w Rogu 
Afryki


