
Preeti i jej mąż

4. Czwartek
CHINY: Módlmy się za Joyce*, bar-
dzo zaangażowaną chrześcijankę 
nawróconą z islamu, która ponad 
8 miesięcy temu została areszto-
wana. Od tego czasu słuch o niej 
zaginął. Jej syn tak bardzo się 
o nią martwi, że wpadł w depresję. 
Módlmy się, aby Pan wspierał  
ich oboje. / 

5. Piątek
CHINY/KOREA PŁN.: Jak doświad-
czył Nari* (patrz str. 8–9), wielu 
uchodźców z Korei Północnej pada 
ofiarami handlarzy ludźmi lub taj-
nych służb. Módlmy się o ochronę 
uchodźców, aby znajdowali pomoc 
u chrześcijan i mogli dzięki temu 
poznać Jezusa. / 

6. Sobota
KOREA PŁN.: Od 70 lat chrześcija-
nie w Korei Północnej nie mogą 
oficjalnie praktykować swoją 
wiarę. Jako główni wrogowie 
reżimu są uważnie śledzeni 
(patrz str. 6–7). Módlmy się, by 
Jezus Chrystus zmieniał kraj od 
wewnątrz i o to, aby przywódcy 
polityczni poznali prawdziwego 
Boga. / 

7. Niedziela
KOREA PŁN.: Po zdemaskowaniu 
chrześcijanie są poddawani tortu-
rom oraz więzieni w jednym z cie-
szących się bardzo złą sławą obo-
zów pracy. Módlmy się o ochronę 
tajnych chrześcijan, zwłaszcza 
rodziców, którzy chcą opowiedzieć 
swoim dzieciom o Jezusie. Wiąże 
się to z ryzykiem dla całej rodziny 
(patrz str. 6–7). /

8. Poniedziałek
KOREA PŁN.: Agenci tajnych służb 
udają chrześcijan, aby wyśledzić 
wierzących w kraju i ich areszto-
wać (patrz str. 6–7). Módlmy się za 
szpiegów, aby Duch Święty ich do-
tykał i dał im poznać Prawdę. /

9. Wtorek
KOREA PŁN.: Módlmy się o ochro-
nę i mądrość dla odważnych 
chrześcijan, którzy tworzą sieć 
społeczności podziemnych oraz 
dostarczają pomoc humanitarną 
(patrz str. 12). Podejmują ogromne 
ryzyko i znajdują się pod wielką 
presją. / 

AZJA PŁD.-
-WSCH.
10. Środa
LAOS: Prośmy o Bożą opiekę nad 
dziesięcioma rodzinami chrześci-
jańskimi, które musiały uciekać 
do innej prowincji. Módlmy się też 
za trzy inne rodziny chrześcijańskie 
z tej samej wioski, które obawiają 
się, że również zostaną wypędzone. 
Prośmy, aby Pan obdarzył ich we-
wnętrznym pokojem. /  

11. Czwartek
MYANMAR: Mai Yi* i Chew* prze-
kazywały Ewangelię w buddyj-
skiej wiosce, dlatego też gniewny 
tłum zaatakował w środku nocy 
te dwie chrześcijanki. Były bite 
i kopane, a lider U Min*, który je 
wspierał był mocno uciskany. Mó-
dlmy się o ochronę przed dalszymi 
atakami oraz możliwość kontynuacji 
przez nich służby. /
 

12. Piątek
BANGLADESZ: Dziękujmy Jezuso-
wi Chrystusowi za zorganizowa-
nie aż 22 seminariów w tym roku. 
Tegorocznym tematem było, jak 
radzić sobie z prześladowaniami. 
Szkolenia pomogły ponad tysiącom 
uczestników: »Nie miałem odwagi 
zmierzyć się z prześladowaniami« 
– mówi jeden z uczestników. »Ale 
dzięki temu seminarium zyskałem 
pewność siebie«. /

13. Sobota
PAKISTAN: Fałszywe oskarżenia 
wobec 22-letniego chrześcijanina 
Waheeda Masiha, który rzekomo 
porwał młodego muzułmanina, 
podburzyły muzułmańską ludność 
przeciwko kilku rodzinom chrze-
ścijańskim w wiosce. Zrabowali 
ich domy i grozili ich zabiciem, 
po czym prawie wszyscy chrze-
ścijanie z obawy o swoje życie 
uciekli. Prośmy Jezusa Chrystusa 
o pomoc. /

INDIE 
14. Niedziela
INDIE: Preeti* i jej mąż zostali 
związani i brutalnie pobici przez 

innych mieszkańców wioski,  
ponieważ nie chcieli wyprzeć 
się wiary w Jezusa Chrystusa. 
Znaleźli schronienie w domu 
lidera w innej wsi. Módlmy się 
o uzdrowienie ich ran i nową siłę 
w tej trudnej sytuacji. /
 

15. Poniedziałek
INDIE: 5 sierpnia 9-letnia Anjali 
Masih z Gurdaspur w stanie Pen-
dżab została zgwałcona przez 
kilku mężczyzn i uduszona ka-
blem telefonicznym. Jej rodzina 
dopiero niedawno nawróciła się 
do Jezusa. Poprośmy Go o pocie-
szenie dla jej rodziców, aby trwali 
w Panu mimo tego strasznego 
czynu. /

16. Wtorek
INDIE: Módlmy się o mądrość 
i odwagę dla chrześcijan w sta-
nie Maharashtra, którzy są 
zastraszani i atakowani przez 
ekstremistów. Ogłosili oni, że 
będą niszczyć co tydzień jeden 
kościół, ponieważ chrześcijanie – 
ich zdaniem – niszczą tradycyjną 
kulturę. Groziło im również ogra-
niczenie w dostępie do podsta-
wowych usług socjalnych. /
 

17. Środa
INDIE: Módlmy się za Gallu Ko-
wasi z wioski Kospundi, który 
został pobity przez innych miesz-
kańców, a jego dom zniszczono, 
ponieważ odmówił wyparcia się 
wiary chrześcijańskiej. Zabrano 
go w nieznane miejsce, gdzie był 
torturowany, jednak udało mu się 
uciec. Wielu miejscowych chrze-
ścijan żyje w wielkim strachu. /

CHINY/ 
KOREA PŁN. 
1. Poniedziałek
CHINY: Ze względu na nowe 
prawo religijne chrześcijanie 
mają do czynienia z poważnymi 
ograniczeniami (patrz str. 3–5). 
Módlmy się szczególnie o mą-
drość i prowadzenie dla liderów 
różnych wspólnot. /

2. Wtorek
CHINY: Nowe prawo religijne 
zakazuje chrześcijanom pracy 
z młodzieżą. Zabroniono orga-
nizowania chrześcijańskich 
obozów dla młodzieży a uczest-
niczenie w nabożeństwach jest 
dozwolone od 18. roku życia. 
Módlmy się o mądrość dla chrze-
ścijan i możliwości docierania do 
młodzieży z Bożym Słowem. /  

3. Środa
CHINY: W związku z rosnącą pre-
sją ze strony rządu wiele kościo-
łów i wspólnot spotyka się tylko 
w mniejszych grupach. Módlmy 
się, aby te zmiany przebiegały 
pomyślnie, by znajdowali się nowi 
liderzy do prowadzenia tych grup, 
a duszpasterze potrafili ich odpo-
wiednio wesprzeć. /

AZJA 
ŚRODKOWA 

18. Czwartek
TADŻYKISTAN: Zatrzymanemu 
pastorowi Bahromowi Khol-
matov odmawia się osobistych 
wizyt, może tylko bardzo rzad-
ko porozmawiać telefonicznie 
z żoną Gulnorą. Prośmy Jezusa 
Chrystusa, aby umożliwił im 
wkrótce spotkanie i o to, aby 
wzmacniał ich w wierze. / 

19. Piątek
TADŻYKISTAN: W wyniku coty-
godniowej wizyty chrześcijan 
w instytucji dla niepełnospraw-
nych, wielu z mieszkających tam 
ludzi zaczęło wierzyć w Jezusa 
Chrystusa. Jednak nowy dyrektor 
zakazał wszystkim etnicznym Ta-
dżykom i Uzbekom uczestnictwa 
w spotkaniach, w przeciwnym ra-
zie nie mogliby już tam mieszkać. 
Módlmy się o Bożą interwencję. /

20. Sobota
KIRGISTAN: Kiedy Hasan* po- 
grzebał ojca chrześcijanina 
wbrew woli wpływowych mu-
zuł-mańskich krewnych, wy-
wołało to wielki opór. Módlmy 
się, aby Pan ochraniał go i jego 
mamę przed wrogością, a także 
o błogosławieństwa dla regu-
larnie monitorowanego kościoła 
Hasana. /

KALENDARZ MODLITW 10/2018  

Chrześcijańska wspólnota 
domowa w Chinach



 

21. Niedziela
AZJA ŚRODKOWA: Dziękujmy 
Jezusowi Chrystusowi za to, że 
pozwolił Rinie* rozpocząć z Nim  
nowe życie i poznawać Go coraz 
lepiej w grupie domowej. Jed-
nak odkąd jej radykalni muzułmań- 
scy krewni dowiedzieli się o 
zmianie jej wiary, życie Rinie jest 
zagrożone. Módlmy się, aby  
Jezus Chrystus ochraniał ją i ob-
jawił się jej rodzinie. /

BLISKI WSCHÓD/
AFRYKA PŁN.

22. Poniedziałek
BLISKI WSCHÓD: Módlmy się za 
partnerów Open Doors, którzy 
poprzez internet docierają do 
prześladowanych chrześcijan ze 
wsparciem i zachętą. W prze-
ciwnym razie nie mieliby możli-
wości kontaktu w trudnych sytu-
acjach przez, które przechodzą. 
Z wielkim oddaniem są obecni na 
co dzień dla naszych prześlado-
wanych braci i sióstr. Zatem po-
trzebują wiele mądrości, energii 
i empatii do tej posługi. /

23. Wtorek
IRAN: 22 lipca brutalnie areszto-
wano Yousefa Nadarkhaniego 
i przewieziono do więzienia 
Evin w Teheranie. Yousef z po-
wodu swojej służby w kościele 
domowym został skazany na karę 
10 lat więzienia. Módlmy się za 
niego i jego rodzinę, aby Jezus 
sprawił, że poczują Jego obec-
ność w szczególny sposób. / 

Skr. Poczt. 91
02-783 Warszawa 59
T 22/250 16 70
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>>  Wszystko bowiem, co z Boga 
zrodzone, zwycięża świat; 
tym właśnie zwycięstwem, 
które zwyciężyło świat, 
jest nasza wiara.

24. Środa
EGIPT: Magdy Demian*, 45-letni 
rolnik, został oskarżony w me-
diach o »przestępstwo« prowa-
dzenia spotkania modlitewnego 
bez oficjalnego zezwolenia. Mó-
dlmy się za chrześcijan w Egipcie, 
aby także w przyszłości mogli 
zgromadzać się na nabożeń-
stwach pomimo, że wrogość wo-
bec nich wzrasta. /

25. Czwartek
TUNEZJA: Módlmy się za chrze-
ścijankę Halimę*, która została 
odprawiona przez męża, kiedy jej 
15-letnia córka również nawró-
ciła się do Jezusa. Córka nadal 
mieszka z ojcem. Módlmy się, 
aby mimo trudnych okoliczności 
mogła wzrastać w wierze, a  
Halima mogła wrócić do domu. /

26. Piątek
MAROKO: Władze państwowe 
monitorują wszystkie działania 
wspólnot chrześcijańskich w  
kraju. Módlmy się o przewodnic-
two Ducha Świętego, o mądrość 
dla nich, by chrześcijanie wie-
dzieli jak zachowywać się i na 
co powinni odpowiadać, gdy są 
pytani przez urzędników pań-
stwowych. /

 

AFRYKA PŁD.
SAHARY
27. Sobota
WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ:  
Karidża* i jej mąż Didier* zostali 
przeklęci przez swoich krewnych, 
ponieważ wybrali Jezusa. Od 
czasu, gdy Didier zmarł w wyniku 
choroby 2 lata temu, jej krewni  
nakłaniają ją do zawarcia małżeń-
stwa z muzułmaninem, aby w ten 
sposób przywrócić ją na łono is-
lamu. Dziękujmy za jej wytrwałość 
i wierność. /

28. Niedziela
NIGER: Prośmy Jezusa o Jego po- 
cieszenie i nową siłę dla Sani  
Saidou. Ponieważ stał się chrześci- 
janinem, ojciec chciał go zabić,  
a żona i dzieci zostały mu zabrane. 
Musiał także opuścić gospodar-
stwo i uciec do miasta. /

29. Poniedziałek
NIGERIA: 24 maja pewien przy-
wódca muzułmański zorganizował 
uprowadzenie 16-letniej chrześci-
janki. Chrześcijańskie dziewczęta 
są uprowadzane i zmuszane do 
małżeństwa z muzułmanami. Mó-
dlmy się, aby Jezus położył kres 
tym porwaniom i ochraniał dziew-
częta. /

30. Wtorek
KAMERUN: Módlmy się za chrze-
ścijan na północy kraju, którzy 
stracili wszystko z powodu ataków 
Boko Haram, aby Jezus ich pod-
niósł. Amos i Estera (para sześć-
dziesięciolatków), ledwo uniknęli 
śmierci w lutowym nalocie, kiedy 
ukryli się wśród płonących domów. 
Open Doors mogło dostarczyć im 
oraz innym potrzebującym niezbęd-
ną pomoc. /

31. Środa
KAMERUN: Młody chrześcijanin 
w regionie Kigoma na zachodzie 
kraju, który głównie zamieszku-
ją  muzułmanie, został fałszywie 
oskarżony o profanację Koranu. Po 
zwróceniu się do Jezusa postano-
wił spalić wszystkie okultystyczne 
książki i rekwizyty (ale nie Koran). 
Módlmy się, aby Jezus Go ochra-
niał. /
               *Imię zmienione
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