
od lutego 2018 roku,  ponieważ 
odmówiła wyrzeczenia się wiary 
w Jezusa Chrystusa (patrz str. 6). 
Prośmy naszego Pana, aby pocie-
szał i wspierał ją i jej rodziców oraz 
módlmy się o jej uwolnienie. /

4. Poniedziałek
NIGERIA: Wielu chrześcijan, któ-
rzy doświadczyli przemocy, nie 
może zapomnieć o tym, co przeżyli.
Widzieli oni zabitych krewnych, 
zniszczone domy. Musieli uciekać 
ze swoich domów. Kobiety i dziew-
częta były gwałcone. Módlmy się 
o uzdrowienie i uwolnienie ich od 
traumy. / 
 

5. Wtorek
CHINY: Kiedy Jin*, lider kościoła 
przebywał w areszcie, zadawał 
sobie wiele pytań, wątpił w swoje 
powołanie i martwił się o przy-
szłość. Codzienne życie przywód-
ców kościelnych w Chinach pełne 
jest trudnych sytuacji i decyzji. 
Módlmy się, aby Jezus wlał w ich 
serca pokój i ufność. / 

6. Środa
CHINY: Dziękujmy Bogu za to, że 
chrześcijanie, pomimo oficjalnych 
ograniczeń, znajdują sposoby oraz 
możliwości by opowiadać innym 
o Jezusie i mieć społeczność ze 

sobą (patrz str. 10-11 i 14). Módlmy 
się, aby spotkania wzmocniły chiń-
ski Kościół i aby wspólna modlitwa 
i czytanie Biblii przyniosły owoce. / 
 

7. Czwartek
CHINY: Módlmy się, aby nasilające 
się prześladowania przyczyniły się 
do przybliżania się chrześcijan do 
Jezusa i prowadziły do rozwinię-
cia głębszej zależności od Niego.
Módlmy się szczególnie za mło-
dych chrześcijan, aby zostali um-
-ocnieni w wierze, byli ugruntowa-
ni w Słowie Bożym i przygotowani 
do bezkompromisowego naślado-
wania Jezusa. / 

8. Piątek
CHINY: Ze względu na wszech-
obecne kamery monitorujące cor-
az trudniej jest pracownikom Open 
Doors odwiedzać prześladowanych 
chrześcijan bez narażania ich na 
niebezpieczeństwo. Módlmy się 
o sposoby pozostawania w kon-
takcie z wierzącymi i o to, by Jezus 
Chrystus nadal budował i podtrzy-
mywał swój Kościół w tym kraju. /

9. Sobota
CHINY: »Policjanci muszą poznać 
Jezusa. Jeśli nie będziemy się 
modlić o ich zbawienie, kto to zro-
bi?« - mówi przywódca jednego 
z kościołów Timothy* (patrz str. 12-
13). Dołączmy do modlitw chińskich 
chrześcijan o to, aby Jezus dotknął 
serc urzędników państwowych, by 
poznali i zaakceptowali prawdę. /

10. Niedziela
CHINY: Lider lokalnego kościoła 
Chai* przyprowadził do wia-
ry w Jezusa ponad 100 osób ze 

swojej wioski, ale w środowisku 
naznaczonym przez buddyzm, mło-
da wspólnota doświadcza wielu 
przeciwności. Módlmy się, aby 
chrześcijanie nie dali się zastra-
szyć i nie zeszli z drogi prawdy, ale 
aby wzrastali w wierze i całkowicie 
ufali Jezusowi. /

AZJA
11. Poniedziałek
CHINY/KOREA PŁN.: Głęboko w la-
sach Chin, chrześcijańscy pra-
cownicy spotykają się z północ-
nokoreańskimi uchodźcami, aby 
potajemnie studiować Biblię.
Yu Mi* jeden z wierzących został 
niedawno ochrzczony. Dziękujmy 
Jezusowi za wszystkich członków 
grupy i poprośmy Go, aby nadal ich 
prowadził i chronił. /

12. Wtorek
KOREA PŁN.: Ze względu na ze-
szłoroczną suszę i wynikający 
z niej niedobór żywności, kraj jest 
zagrożony głodem, który może stać 
się równie dotkliwy, jak ten w la-
tach 90. Prośmy Jezusa Chrystusa, 
aby zaopiekował się swoimi naśla-
dowcami i wykorzystał czas potrze-
by, by objawić się wielu mieszkań-
com Korei Północnej. /

13. Środa
INDONEZJA: Módlmy się o ducho-
we prowadzenie dla uczestników 
i prowadzących seminaria biblij-
ne, których tematem jest radzenie 
sobie z prześladowaniami. Dwie 
szkoły biblijne oficjalnie włączyły 
do swoich programów nauczania 
materiał szkoleniowy Open Doors 
»Silni w czasie burzy«. Módlmy się, 
aby uczniowie mogli dalej przeka-
zać to, czego się nauczyli.  

14. Czwartek
INDONEZJA: Żona Ridho* złożyła 
pozew o rozwód, gdy dowiedziała 
się o jego nawróceniu, co wy-
wołało u niego głęboką depresję. 
Jego rodzice, Said* i Marsina*, 
którzy również są naśladowca-
mi Jezusa, usłyszeli wiele gróźb 
pod swoim adresem. Módlmy się 
o wytrwałość dla nich pośród 
wszystkich wyzwań. /
 

15. Piątek
BRUNEI: Wiele islamskich 
ustaw w tym kraju dyskryminuje 
i osłabia wspólnoty chrześcijań-
skie od dziesięcioleci. Módlmy 
się, aby chrześcijanie wzmoc-
nieni przez Ducha Świętego, 
pomimo tych trudności, byli solą 
i światłem dla ludzi, pośród któ-
rych żyją. /
 

16. Sobota
WIETNAM: Ponieważ Canh* 
odmówił wyparcia się Jezusa 
i powrotu do tradycyjnej religii 
(animizmu), został wypędzony 
z wioski razem z żoną i dwiema 
małymi córkami. Prośmy Jezusa 
o pociechę i odwagę dla rodziny 
oraz nowy dom, w którym będą 
bezpieczni. /

 

17. Niedziela
INDIE: »Planujemy zorganizować 
co najmniej 15 seminariów dla 

NIGERIA  
I CHINY 
1. Piątek
NIGERIA: Módlmy się za chrze-
ścijan, którzy żyją w dwunastu 
północnych stany i często do-
świadczają dyskryminacji z po-
wodu obowiązującego prawa 
szariatu (patrz str. 3). Wielu z nich 
żyje w ciągłym strachu przed 
atakami islamskich bojowników. 
Módlmy się, aby Jezus przyszedł 
do ich życia i wypełnił ich serca 
swoją światłością. /

2. Sobota
NIGERIA: Debora* miała 14 lat, 
kiedy została porwana przez 
Boko Haram i zmuszona do mał-
żeństwa z jednym z dżihadystów 
(patrz str. 5-7). Dziękujmy Je-
zusowi Chrystusowi, że zdołała 
uciec i powrócić do swojej rodzi-
ny. Życie nadal stanowi jednak 
duże wyzwanie dla niej i dwójki 
jej dzieci – prośmy Jezusa, by 
nieustannie okazywał im swoją 
miłość. / 

3. Niedziela
NIGERIA: Trwajmy w modlitwie  
za Leah Sharibu, która jest prze-
trzymywana przez Boko Haram 

liderów, podczas których mo-
żemy przeszkolić łącznie ponad 
1000 uczestników«, powiedział 
niedawno Raj*, partner Open Do-
ors. Seminaria mają na celu przy-
gotowanie członków wspólnot na 
nadchodzące prześladowania. 
Prośmy Boga o błogosławieństwo 
dla tego ważnego projektu. /

18. Poniedziałek
INDIE: Szczególnie na obsza-
rach wiejskich chrześcijanie 
są często dyskryminowani pod 
względem przydziału miejsc 
pracy i przez to żyją w ubóstwie.
Dziękujmy za kursy szycia, które 
partnerzy Open Doors prowadzą 
w całym kraju, aby dać prze-
śladowanym chrześcijankom 
możliwość zarabiania na swoje 
utrzymanie. / 
 

19. Wtorek
INDIE/NEPAL: W indyjskim sta-
nie Himachal Pradesh, pod ko-
niec sierpnia zaostrzono prawo 
antykonwersyjne. W Nepalu, 
jeszcze bardziej niż dotychczas, 
ogranicza się możliwości gło-
szenia Ewangelii. Módlmy się 
o mądrość dla chrześcijan z obu 
krajów, aby znaleźli sposoby na 
dzielenie się miłością Jezusa 
z tymi, którzy jej jeszcze nie po-
znali. /

Obóz dla przesiedleńców wewnętrznych w Nigerii

Projekty krawieckie dla 
prześladowanych kobiet w Indiach

Canh* razem z rodziną
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20. Środa
SRI LANKA: Po chrześcijańskim 
spotkaniu modlitewnym ekst-
remiści buddyjscy zebrali się 
przed domem, gdzie odbywało 
się spotkanie i pobili lidera tej 
społeczności. Pozostali chrześ-
cijanie czuli, że grozi im niebez-
pieczeństwo, a pobicie przywódcy 
kościoła mocno nimi wstrząsnęło. 
Poprośmy Jezusa, aby napełnił 
ich serca pokojem i chronił ich 
przed dalszymi atakami. /
 

21. Czwartek
MALEDIWY: Jeden ze współ-
pracowników Open Doors re-
gularnie w tajemnicy spotyka 
się z pewnym chrześcijaninem, 
aby studiować Biblię. Módlmy 
się o więcej takich możliwości, 
aby samotni chrześcijanie mogli 
studiować i lepiej rozumieć Biblię 
a dzięki temu pogłębiać swoją 
relację z Jezusem. /

22. Piątek
PAKISTAN: Asia Bibi w swoim 
pierwszym wywiadzie po uwol-
nieniu zwróciła uwagę na tych, 
którzy podobnie jak ona zostali 
skazani na śmierć na podstawie 
fałszywych zarzutów o bluźnier-
stwo i nadal przebywają w wię-
zieniu. Módlmy się o sprawiedli-
we procesy dla nich i ochronę 
chrześcijan przed spreparowany-
mi oskarżeniami. / 

23. Sobota
AZJA PŁD.: Dziękujmy za możli-
wość odwiedzania, zachęcania 
i wzmacniania w wierze chrze-
ścijan w odległych rejonach 
tych krajów. Wielu z nich do-
świadczyło odrzucenia i wyklu-
czenia. Partnerzy Open Doors 
pomagają im budować nowe 
wspólnoty. / 

24. Niedziela
AZJA ŚRODKOWA: Kiedy Khan* 
z entuzjazmem opowiedział 
13-letniemu synowi z pierwsze-
go małżeństwa o swojej decyzji 
pójścia za Jezusem, syn rozgnie-
wał się i wezwał krewnych, aby 
ukarali ojca. Pobili Khana tak do-
tkliwie, że trafił do szpitala, zabili 
jego zwierzęta i wypędzili z domu 
rodzinę. Módlmy się o uzdrowie-
nie dla Khana i wewnętrzną siłę 
dla niego i jego żony Aselyi*. /

AFRYKA
25. Poniedziałek
AFRYKA WSCH.: 12-letnia Sella*, 
jako jedna z niewielu chrześci-
janek w swojej szkole, jest nie-
ustannie wyśmiewana. Winnie* 
(12) dla bezpieczeństwa musi 
ubierać się jak muzułmanka. 
Kelly* (14) boi się, że jeśli nie 
będzie chodzić do meczetu ra-
zem z innymi, zostanie pobita. 
Prośmy Jezusa Chrystusa, aby 
pomógł dziewczynkom w tych 
trudnych sytuacjach, aby był ich 
najlepszym przyjacielem, obroń-
cą i doradcą. /

 

26. Wtorek
AFRYKA WSCH.: Z powodu złośli-
wych plotek o Lisie* i jej mężu, 
ludzie z ich wioski zaczęli ich 
unikać. Ma to ogromny wpływ 
zarówno na ich służbę, jak i życie. 
Módlmy się o odbudowanie ich do-
brej reputacji. / 

27. Środa
ERYTREA: Od końca czerwca 
co najmniej 150-ciu chrześcijan 
zostało aresztowanych i uwię-
zionych w bardzo trudnych wa-
runkach. Niektórzy z nich prze-
trzymywani są w podziemnych 
więzieniach. Prośmy Jezusa Chry-
stusa, aby zaspokoił duchowe i ma-
terialne potrzeby więźniów oraz dał 
im siłę do przetrwania mimo złych 
warunków i okoliczności, w któ-
rych się znaleźli. /

28. Czwartek
NIGER: Po śmierci męża Rose nadal 
mieszkała w domu jego rodziny, ale 
gdy została chrześcijanką, ona i jej 
dzieci przestali być tam mile wi-
dziani. Dostali trzy dni na spakowa-
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nie się i opuszczenie domu. Znaleźli 
schronienie u przywódcy lokalnego 
kościoła. Poprośmy Jezusa Chrystu-
sa, aby pokazał Rose, jak powinno 
wyglądać dalej ich życie. /

29. Piątek
WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ: 
Ponieważ Tabitha została chrze-
ścijanką rodzina zagroziła, że ją 
zabije. Tabitha została zmuszona 
do małżeństwa. Jej mąż znęca się 
nad nią fizycznie i psychicznie. Mó-
dlmy się, aby Tabitha zawsze znaj-
dowała schronienie u Jezusa i aby 
jej krewni poznali żywego Boga 
i nawrócili się do Niego. /
 

30. Sobota
NASZA SŁUŻBA NA ŚWIECIE: 
Módlmy się o ochronę i zdrowie 
dla pracowników Open Doors na 
całym świecie. Często ich służba 
wiąże się z wielkimi wyzwaniami. 
Doświadczają oni wielu przeciw-
ności w życiu osobistym, niektórzy 
zmagają się z poważnymi choro-
bami lub objawami wypalenia. Mó-
dlmy się o prowadzenie i ochronę 
Bożą w ich życiu. /
               *Imię zmienione 
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Psalm 118,13

>> Popchnięto mnie, popchnięto, 
bym upadł, lecz Pan mi dopomógł.

Asia Bibi

Wieś na Wyspach Wschodnioafrykańskich


