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Jeremiasza 29,11

>> Albowiem Ja wiem, 
jakie myśli mam o was 
– mówi Pan – myśli 
o pokoju, a nie o niedoli, 
aby zgotować wam 
przyszłość i natchnąć 
nadzieją. 

AFRYKA
21. Czwartek
TUNEZJA: Gdy Rachel* przyzna-
ła się do wiary w Jezusa, ojciec 
wyrzucił ją z domu. Módlmy się 
za Rachel, aby Pan zaopatrywał 
ją i wskazał jej miejsce, gdzie bę-
dzie mogła żyć bezpiecznie. /

22. Piątek
TUNEZJA: Odkąd Maia* została 
chrześcijanką była jeszcze bar-
dziej maltretowana przez swoje-
go męża, niż wcześniej. Módlmy 
się, aby Pan pocieszał i ochraniał 
Maię oraz zmieniał serce jej 
męża.  /

23. Sobota
LIBIA: Módlmy się o zachęcenie 
i nową siłę dla Ethana*, który 
walczy o przeżycie w swoim oj-
czystym mieście. Ethan jest zda-
ny wyłącznie na siebie, bo przez 
ucisk ze strony państwa i otocze-
nia nie może  żyć we wspólnocie 
z innymi wierzącymi. /

24. Niedziela
EGIPT: Módlmy się o Bożą ochro-
nę dla wszystkich grup chrześci-
jańskich, które spotykają się na 
nabożeństwach lub są w drodze 
na nie. Módlmy się, aby mimo 
wielu celowych zamachów w 
ostatnich miesiącach mieli odwa-
gę spotykać się i wspólnie umac-
niać w wierze. /

25. Poniedziałek
NIGERIA: Dziękujmy Panu za 
możliwość pomocy straumatyzo-
wanym dzieciom z rodzin chrze-
ścijańskich. Przez przemoc mu-
zułmańskich ekstremistów dużo 
dzieci przeżywa wiele cierpienia. 
Módlmy się, aby mogły widzieć 
w Jezusie swojego przyjaciela, 
któremu mogą powierzyć wszyst-
ko i który zawsze jest przy nich. /

26. Wtorek
SUDAN: Silny wpływ muzuł-
mańskich duchownych na 
rząd, sprawia wiele trudności 
chrześcijanom, którzy mieszkają 
w tym kraju. Módlmy się za na-
szych braci i siotry, a szczególnie 
pastorów. Prośmy, aby Pan do-
dawał im mądrości i wskazywał 
w jaki sposób mają postępować 
w obliczu rosnącego ucisku 
i mimo tego nadal dzielić się Bożą 
miłością. /

27. Środa
ETIOPIA: Mustafa* został zaata-
kowany maczetami przez mu-
zułmanów ze swojej wioski, po-
nieważ opowiadał o Jezusie.Ten 
27-letni chłopak doznał ciężkich 
obrażeń głowy i trafił do szpitala. 
Módlmy się o uzdrowienie dla 
Mustafy oraz prośmy, aby nadal 
trwał w wierze. / 

28. Czwartek
SOMALIA: Przekazywanie Ewan-
gelii Somalijczykom jest bardzo 
ryzykowne. Nawet gdy pada tylko 
podejrzenie, że ktoś przeszedł na 
chrześcijaństwo, może to stanowić 
zagrożonienie dla życia. Módlmy 
się o prowadzenie przez Ducha 
Świętego dla tych nielicznych 
pracowników chrześcijańskiego 
podziemia oraz o ochronę dla wie-
rzących. /

29. Piątek
TANZANIA: Pastor Robert wpadł 
w poważne kłopoty, kiedy na 
życzenie dawnego szamana – 
który dzięki pastorowi odnalazł 

Jezusa – zniszczył magiczne na-
czynia. Policja fałszywie zarzuciła 
mu spalenie stron Koranu i teraz 
prowadzi dochodzenie przeciwko 
niemu. Prośmy Pana o Jego inge-
rencję. /

30. Sobota
WYSPY WSCHODNIO-AFRY-
KAŃSKIE: Módlmy się o nowe 
wspólnoty chrześcijańskie, które 
powstają w niektórych regionach. 
Módlmy się o wzrost w wierze 
i jedność między nimi – mimo cią-
głego ucisku, który jest wywierany 
na młodych chrześcijan. /

*Imiona zmienione 
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4. Poniedziałek
IRAK: Dziękujmy Bogu za pastorów 
takich jak Thabet (str. 8), którzy 
zachęcają do powrotu członków 
swoich wspólnot do ojczyzny 
w Dolinie Niniwy. Niektórzy chrze-
ścijanie, po ucieczce na północ 
Iraku trzy lata temu, są dalej znie-
chęceni. Prośmy Pana, aby dał 
im nową nadzieję do pozostania 
w kraju oraz odwagę, by zacząć 
wszystko od nowa. / 

5. Wtorek
IRAK: Noeh i jego rodzina są zde-
cydowani, że wracają do swojego 
miasta (str. 9). Mimo, że przed nimi 
jeszcze długa droga, ponieważ ich 
dom w Karamles został spalony, 
a cały dobytek zniszczony. Módlmy 
się o powodzenie w odbudowie 
miast i wiosek w Dolinie Niniwy. /
 

6. Środa
IRAK: Módlmy się o jedność wśród 
chrześcijan różnych denomina-
cji w kraju. Bieda, która panuje 
w obozach dla uchodźców przy-
bliżyła ich do siebie. Prośmy Pana, 
aby wzmacniał lokalny Kościół, by 
był solą i światłością w swoim oto-
czeniu. / 

AZJA
7. Czwartek
AZJA ŚRODKOWA: Módlmy się 
o Salaama. Mężczyzna przeżywa 
traumę z powodu prześladowania, 
jakiego doświadczył przez wiarę 
w Jezusa. Salaam przybył do domu 
schronienia i otrzymał tam pomoc. 
Open Doors wspiera go, aby wkrót-
ce mógł stać się samodzielny. /

8. Piątek
KIRGISTAN: Pastor Miran* został 
aresztowany na wiele miesięcy 
z powodu fałszywych oskarżeń. 
Sąd ostatecznie wypuścił go na 
wolność, jednak nadal jest dręczo-
ny przez lokalne władze. Módlmy 
się o ochronę i wzmocnienie dla 
pastora, jego rodziny oraz kościo-
ła, któremu odebrano państwowe 
zezwolenie. /  

9. Sobota
CHINY: Dziękujmy Panu, że przez 
wieloletnią, wierną służbę ewan-
gelista John przyciągnął do siebie 
wielu Tybetańczyków. Jednak 
odwiedziny w odległych górskich 
terenach stają się dla Johna coraz 
trudniejsze ze względu na jego 
wiek. Dziękujemy za całe wsparcie, 
które John otrzymuje od wielu dar-
czyńców. / 

10. Niedziela
KOREA PŁN.: Dziękujmy Panu za 
możliwości zaopatrywania kościo-
łów podziemnych w niezbędne 
materiały, pomimo coraz większej 
inwigilacji. »Chwalmy Pana za 
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jego łaskę! Wasze modlitwy i wa-
sze pełne miłości wsparcie dały 
północno-koreańskim chrześcija-
nom nową nadzieję. Umacnia nas 
to w wierze w Jezusa« – mówi lider 
jednej ze wspólnot. / 

11. Poniedziałek
PAKISTAN: Módlmy się o dzieci 
z rodzin chrześcijańskich, które 
dorastają w całkowicie muzuł-
mańskim otoczeniu. W szkole są 
często uciskane i dyskryminowane. 
Módlmy się, aby mogły osobiście 
doświadczać, że Jezus je kocha 
i że są dla Niego cenne. / 

12. Wtorek
MALEDIWY: Mzułmańscy eks-
tremiści grożą przy pomocy me-
diów społecznościowych, że nie 
spoczną, dopóki nie zetną głów 
wszystkim »odszczepieńcom«. 
Módlmy się, aby Pan ochraniał 
w tym kraju swoich potajemnych 
wyznawców i uwalniał ich od stra-
chu. /

13. Środa
INDIE: Módlmy się o 15 chrześci-
jan, którzy w lipcu z powodu swo-
jej wiary zostali wypędzeni z wio-
ski. Po ciągłych groźbach, tłum 
2000 osób zgromadził się przeciwko 
nim. Wierzący byli wyśmiewani, zo-
stali pobici i ostatecznie wypędzeni. 
Schronienie znaleźli dopiero w ko-
ściele w pobliskiej wiosce. /

 

14. Czwartek
BANGLADESZ: Właśnie odbywa 
się konferencja dla kobiet, któ-
ra została zorganizowana przez 
Open Doors w celu wsparcia 
Kościoła w Bangladeszu. Módl-
my się, aby był to dobry czas dla 
uczestniczek, a także zachęcenie 
w wierze i wyposażenie do dalszej 
służby w kościele. / 

15. Piątek
MYANMAR: 100 000 chrześcijan 
uciekło ze swojej ojczyzny z po-
wodu prześladowania. »Mjanma 
nie jest dla nas bezpieczna. Z po-
wodów religijnych zabijali ludzi 
lub zabierali ich do więzienia« – 
opowiada jeden z uciekinierów. 
Prośmy Pana o pomoc dla tych, 
którzy doznali prześladowania. /

16. Sobota
LAOS: Módlmy się za naszych 
braci i siostry, którzy przeby-
wają w więzieniu, ponieważ 
publicznie przyznali się do 
wiary w Jezusa. Módlmy się, 
aby odczuwali bliskość Pana 
oraz, aby ich rodziny także czuły 
Boże wsparcie w tym trudnym 
czasie. / 

17. Niedziela
FILIPINY: Almira* dorastała 
w rodzinie muzułmańskiej, jed-
nak poznała Jezusa. Z powodu 
zmiany wiary jej krewni obrażali 
ją i szykanowali. Módlmy się, 
aby Almira potrafiła świadczyć 
o Bożej miłości oraz, aby doszło 
do pojednania pomiędzy nią, 
a jej rodziną. /

IRAK/SYRIA 
1. Piątek
SYRIA: Dziękujmy Panu za służ-
bę pastora Edwarda i jego żony 
Rany, którzy razem ze swoim 
kościołem wspierają 3000 rodzin 
na terenach objętych wojną (str. 
4). Prośmy o codzienne nowe 
siły i motywację dla wszystkich 
pracowników oraz o to, aby stale 
doświadczali wspaniałego dzia-
łania Pana. / 

2. Sobota
SYRIA: Wielu chrześcijan nie 
widzi w obliczu zagrożenia i nie-
pewności żadnej innej drogi 
jak ucieczka z kraju. Módlmy 
się o budowę centrów nadziei 
(str. 12), gdzie wierzący otrzyma-
ją praktyczną i duchową pomoc 
oraz zyskają nowe perspektywy. /

3. Niedziela
SYRIA: Dziękujmy Panu, że po-
środku zniszczeń i cierpienia 
dotyka także serc muzułmanów 
i pokazuje im swoją miłość. 
Prośmy Pana o wystarczają-
ce możliwości, by towarzyszyć 
chrześcijanom nawróconym 
z islamu i pomagać im wzrastać 
w wierze. /

18. Poniedziałek
MALEZJA: Módlmy się, aby Pan 
wspierał swoich naśladowców 
poprzez odbywające się w tym 
miesiącu seminaria na temat 
biblijnego postępowania w prze-
śladowaniu. Módlmy się o ak-
tywny udział wielu uczestników 
oraz, aby potrafili stosować w ży-
ciu to, czego się nauczą. / 

19. Wtorek
BRUNEI: Obowiązujące przepi-
sy religijne są dużym wyzwa-
niem dla chrześcijan w tym 
kraju. Każda forma szerzenia 
chrześcijaństwa jest nielegal-
na. Prośmy Pana o mądrość 
w postępowaniu dla wierzą-
cych, aby mogli uniknąć konflik-
tu z władzami, ale jednocześnie, 
by mogli odważnie żyć zgodnie 
z Bożą wolą. / 
 

20. Środa
INDONEZJA: Módlmy się o spo-
tkanie chrześcijan nawróconych 
z islamu w Jawie Zachodniej. 
Módlmy się za wierzących, aby 
ich relacja z Jezusem mogła być 
coraz głębsza i silniejsza; módlmy 
się przede wszystkich za te oso-
by, które są uciskane przez swoje 
rodziny lub inne osoby z otocze-
nia. /

Noeh chce powrócić, chociaż 
jego dom jest całkowicie 

zniszczony


