
Posągi takie jak ten przedstawiający założyciela państwa Kim Il 
Sunga umacniają kult jednostki.

6. Środa
KOREA PÓŁNOCNA/CHINY: Uchodźcy, 
którzy usłyszeli o Chrystusie w Chi-
nach i zostali chrześcijanami, znaj-
dują się w szczególnym niebezpie-
czeństwie, jeśli zostaną deportowani 
do Korei Północnej. Jeżeli ich wiara 
w Chrystusa wyjdzie na jaw, zostaną 
zabici lub wysłani do obozu dla więź-
niów politycznych, z którego nikt nie 
wychodzi na wolność. Módlmy się 
o ochronę przed zdemaskowaniem. /

7. Czwartek
KOREA PÓŁNOCNA: Około 50.000 – 
70.000 chrześcijan jest więzionych 
w okrutnych warunkach i zmusza-
nych do ciężkiej pracy. Módlmy 
się o siły dla nich i sposobności 
do udzielania sobie wsparcia. Hee 
Yol*, która uciekła z kraju, mówi, że 
chrześcijańska współwięźniarka była 
»powodem, dla którego przeżyłam 
obóz« (patrz strony 8–9). /

8. Piątek
KOREA PÓŁNOCNA: Dostęp do chrze-
ścijańskiego nauczania jest w tym 
hermetycznym kraju prawie niemoż-
liwy. Jednak chrześcijanie tacy jak 
Min Soo* (patrz strona 10) nadają 
z Korei Południowej chrześcijańskie 
audycje radiowe, które docierają do 
Korei Północnej. Módlmy się, aby 
stały się one źródłem siły i zachęty dla 
północnokoreańskich chrześcijan. /

gilowana i wyzyskiwana. Módlmy 
się, aby Jezus Chrystus otworzył 
serce Kim Dzong Una oraz innych 
wysoko postawionych urzędników, 
aby nawrócili się do Boga i pokuto-
wali ze swoich grzechów. /

4. Poniedziałek
KOREA PÓŁNOCNA/CHINY: Partne-
rzy Open Doors i inni chrześcijanie 
troszczą się o uchodźców z Korei 
Północnej w Chinach (patrz str. 7). 
Jest to bardzo niebezpieczne za-
danie. Północnokoreańskie tajne 
służby poszukują w Chinach osób 
pomagających uchodźcom. Jeśli 
zostaną zatrzymani, są zabijani lub 
wywożeni z powrotem do Korei 
Północnej. Módlmy się o ochronę 
dla nich. /

5. Wtorek
KOREA PÓŁNOCNA/CHINY: Dziękuj-
my Panu Jezusowi za to, że umożli-
wia dostarczanie północnokoreań-
skim chrześcijanom podstawowych 
środków do życia poprzez chińskich 
parterów. Pandemia bardzo utrudniła 
tę działalność, ponieważ Korea Pół-
nocna znacznie zaostrzyła środki bez-
pieczeństwa na granicy z Chinami. 
Módlmy się, aby Chrystus otwierał 
drzwi, byśmy mogli nieść pomoc. / 

KOREA PŁN.
1. Piątek
KOREA PÓŁNOCNA: Chrześcijanie 
są uważani za wrogów państwa 
i bezwzględnie prześladowani. Są 
zmuszeni do ukrywania swojej wia-
ry. Prośmy Chrystusa, aby pocieszył 
swoich naśladowców i napełnił ich 
siłą i radością. Módlmy się także 
o Boże prowadzenie, aby pomimo 
towarzyszącego im stale niebezpie-
czeństwa, mogli poznawać innych 
chrześcijan i w ten sposób stanowić 
dla siebie wsparcie. /

2. Sobota
KOREA PÓŁNOCNA: Mówienie 
dzieciom o wierze w Jezusa może 
zagrozić życiu całej rodziny, bowiem 
mogą nieumyślnie zdradzić swoich 
rodziców lub na nich donieść. Jest 
to skutek indoktrynacji prowadzonej 
wśród dzieci od najmłodszych lat. 
Módlmy się o mądrość dla chrze-
ścijańskich rodziców. /

3. Niedziela
KOREA PÓŁNOCNA: Reżim żąda od 
obywateli oddania oraz bezwzględ-
nego posłuszeństwa. Ludność jest 
uciskana, indoktrynowana, inwi-
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9. Sobota
NIGER: Bolade*, chrześcijanin na-
wrócony z islamu, został uprowadzo-
ny i pobity przez dwóch krewnych. 
Grozili, że go zabiją, jeśli nie wy-
rzeknie się swojej wiary. Dziękujmy 
Bogu za to, że udało mu się wyrwać 
z rąk napastników. Módlmy się, aby 
był w stanie wybaczyć swoim prze-
śladowcom. /

10. Niedziela
UGANDA: Mąż Linet rozwiódł się 
z nią, ponieważ została chrześci-
janką. Straciła również prawo do 
opieki nad dziećmi. To pogrążyło 
Linet w głębokiej depresji. Towarzy-
szą jej lokalni partnerzy Open Doors. 
Módlmy się o Linet, aby każdego dnia 
doświadczała Bożej miłości i siły. /

11. Poniedziałek
REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃ-
SKA: Charlotte dowiedziała się o Chry-
stusie dzięki swojemu wujkowi i zo-
stała chrześcijanką. Ojciec 12-latki 
jest konserwatywnym muzułmaninem. 
Za karę chciał ją wydać za mąż za 
45-letniego mężczyznę. Dziękujmy 
Bogu za to, że Charlotte zdołała uciec 
i została przygarnięta przez ciotkę, 
która mieszka daleko od rodziny. /

i policję. Módlmy się o umocnienie 
i pocieszenie dla Shanti oraz innych 
indyjskich chrześcijan, którzy pomi-
mo ciągłej presji trwają w wietrze. / 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Sobota
INDIE: Tłum 300 hinduskich nacjo-
nalistów przeszedł niedawno przez 
chrześcijańską dzielnicę, obrzuca-
ją wyzwiskami i bijąc chrześcijan. 
Jedna z chrześcijanek była tak prze-
straszona, że wyrzekła się swojej 
wiary. Módlmy się o wzmocnienie 
jej wiary oraz o to, aby Jezus ob-
darzył ją odwagą. /

17. Niedziela
INDIE: Manu*, jego żona i inny 
chrześcijanin z jego kościoła zosta-
li dotkliwie pobici przez hinduskich 
ekstremistów. Z powodu odnie-
sionych obrażeń trafili do szpitala.
Módlmy się o szybki powrót do 
zdrowia i o to, by uporali się emo-
cjonalnie z doznaną traumą. /

18. Poniedziałek
INDIE: 14 chrześcijańskim rodzi-
nom zagrożono wyrzuceniem z wio-
ski, jeśli nie odwrócą się od wiary 
w Jezusa Chrystusa. Prośmy Boga, 
aby objawił się pozostałym miesz-
kańcom wioski, aby zapragnęli Go 
poznać i uwierzyć w Niego. / 

12. Wtorek
SUDAN: Chociaż rząd stara się pro-
mować wolność religijną, rady-
kalni wyznawcy islamu nadal sta-
nowią większość społeczeństwa. 
Prośmy Boga o łaskę nawrócenia 
dla osób szerzących nienawiść 
wobec wyznawców Chrystusa. 
Wspierajmy modlitwą chrześcijan, 
aby nie upadali na duchu. /

13. Środa
ERYTREA: W lipcu władze aresz-
towały dwóch starszych liderów. 
Każdy z nich ma ponad siedem-
dziesiąt lat. Inny z przywódców 
kościelnych został umieszczony 
w areszcie domowym. Módlmy się 
za nich i za wielu innych uwięzio-
nych chrześcijan, aby Bóg dał im siłę 
do przetrwania w przerażających 
warunkach więziennych. /

14. Czwartek
WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ: 
Córka Mariam* odwróciła się 
od islamu i uwierzyła w Jezusa 
Chrystusa. Ponieważ przyniosło 
to wstyd rodzinie, wuj śmiertelnie 
ją pobił. Po śmierci córki Mariam 
także uwierzyła w Jezusa. Wkrót-
ce po tym rodzeństwo zaczęło jej 
grozić śmiercią. Módlmy się o Bożą 
ochronę dla Mariam. /

INDIE
15. Piątek
INDIE: Z powodu wiary w Jezusa 
Shanti* oraz jej rodzina zostali już 
dwukrotnie wygnani ze swoich 
domów i oskarżeni o przymusowe 
nawracanie. Ostatnio zostali pobici 
przez hinduskich nacjonalistów 

Shanti (po lewej) zniosła 
wiele prześladowań z powodu 

swojej wiary.

Min Soo



AFRYKA PŁN. 
I BLISKI WSCH 
22. Piątek
MAROKO: Mohammed* jest nękany 
w szkole z powodu swojej wiary 
w Jezusa Chrystusa. Módlmy się, 
aby Bóg pocieszał go i umacniał, 
aby mógł odpowiedzieć swoim prze-
śladowcom miłością, będąc w ten 
sposób solą i światłem. /

23. Sobota
ALGIERIA: Rząd kraju w ostatnich 
latach zamknął wiele kościołów. 
W lipcu zamknięto kolejne trzy. 
Módlmy się, aby chrześcijanie, któ-
rzy nie mogą chodzić do kościoła, 
znaleźli nowe sposoby na tworze-
nie wspólnot, poznawanie Pisma 
Świętego i wzrastanie w wierze. /

24. Niedziela
EGIPT: Shenouda i jego żona Ma-
riam zostali zaatakowani przez są-
siada, który jest ekstremistycznym 
islamistą. Zadał im kilka ciosów 
nożem. Shenouda zmarł natych-
miast, a Mariam została ciężko 
ranna. Módlmy się o pocieszenie 
i uzdrowienie dla Mariam. /

25. Poniedziałek
IRAN: »Dziękuję Bogu za to, że 
uznał mnie za godnego bycia prze-
śladowanym ze względu na Niego« 

- powiedział Hamed Ashoori w na-
graniu wideo, które opublikował, 
zanim został uwięziony pod koniec 
lipca. Znaleziono u niego literaturę 
chrześcijańską, a on sam nie zgodził 
się zostać informatorem tajnych 
służb. Z tego powodu spędzi 10 mie-

AZJA ŚROD-
KOWA
19. Wtorek
KIRGISTAN: Mara* i jej mąż Hakim* 
są chrześcijanami nawróconymi 
z islamu. Ojciec Mary jest muzuł-
mańskim duchownym. Próbuje 
zniszczyć ich małżeństwo i spro-
wadzić swoją córkę z powrotem 
na islam. Módlmy się, aby nie udało 
mu się zasiać niezgody między Marą 
i Hakimem, a Chrystus pozostał 
w centrum ich małżeństwa. /

20. Środa
AZJA ŚRODKOWA: Z powodu braku 
oficjalnego pozwolenia na pro-
wadzenie działalności zamknięto 
tu kolejny kościół domowy. Bez 
rejestracji wspólnoty nie mogą się 
w tym kraju gromadzić. Tymcza-
sem w ciągu ostatnich jedenastu 
lat nie zatwierdzono ani jednego 
wniosku o rejestrację. Módlmy się, 
aby władze zmieniły nastawienie 
do kościołów chrześcijańskich. /

21. Czwartek
AZJA ŚRODKOWA: Loima* została 
uzdrowiona przez Jezusa. Muzuł-
mańskim duchownym nie podoba 
się, że głośno o tym opowiada. Lo-
ima została wezwana przez policję 
i przesłuchana. Duszpasterz, który 
jest z nią w kontakcie, mówi: »Prosi-
ła nas, żebyśmy modlili się o odwagę, 
aby mogła opowiedzieć policjantom 
o Chrystusie«. Módlmy się, aby ziar-
na zasiane przez Loimę zakiełkowały 
w sercach policjantów. /
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sięcy w więzieniu. Dziękujmy Bogu 
za odwagę i wytrwałość Hameda. /

AZJA WSCH 
I PŁN.
26. Wtorek
AFGANISTAN: Nieliczni chrześci-
janie w tym kraju znajdują się pod 
ogromną presją. Módlmy się o ochro-
nę, pocieszenie oraz zaopatrzenie dla 
naszych sióstr i braci. Prośmy też 
Jezusa Chrystusa, aby objawił się 
talibom oraz innym fundamentalistom 
muzułmańskim w Afganistanie, by 
przez Niego pojednali się z Bogiem. /

27. Środa
NEPAL: Sudhir* jest w swojej rodzi-
nie jedynym chrześcijaninem. Kiedy 
zmarł jego ojciec, mieszkańcy wio-
ski chcieli zmusić go do odprawienia 
hinduskich rytuałów pogrzebowych. 
Sudhir odmówił i dlatego został wypę-
dzony. Prośmy Jezusa Chrystusa, aby 
zmienił serca mieszkańców wioski, 
a Sudhir mógł wrócić do domu. /

28. Czwartek
BHUTAN: Sonam* był poddawany 
tak silnej presji ze strony współpra-
cowników, że z rozpaczy rzucił pracę. 
Módlmy się o nową pracę dla niego 
oraz o pocieszenie i wzmocnienie 
wiary, aby trwał przy Chrystusie po-
mimo przytłaczających go trudności. /

29. Piątek
BANGLADESZ: Chrześcijanie z pew-
nego miasteczka na wschodzie kraju 
zamieszkanego w większości przez 
buddystów są od lat prześladowa-
ni. Kilka tygodni temu sytuacja się 
zaostrzyła. Kilku mieszkańców wsi 
zaatakowało i uszkodziło budynek 
kościoła, a duszpasterz wspólnoty 
musiał się ukryć przed napastnikami. 
Dziękujmy Panu Jezusowi za tamtej-
szych chrześcijan, którzy pozostają 
wierni Panu Bogu. /

30. Sobota
BANGLADESZ: Hinduscy ekstremiści 
splądrowali i zdewastowali chrze-
ścijański ośrodek wspólnotowy 
w południowo-zachodniej części 
kraju. Jeden z pracowników ośrodka 
został poważnie ranny. Ekstremiści 
zagrozili kolejnymi atakami, jeśli ośro-
dek będzie nadal prowadził swoją 
działalność. Módlmy się o mądrość 
dla tych chrześcijan, aby wiedzieli 
jak postąpić w tej sytuacji. /

 

31. Niedziela
CHINY: Za organizowanie »niele-
galnych« spotkań chrześcijańskich 
jeden z przywódców został niedaw-
no ukarany grzywną w wysokości 
niemalże dwuletnich dochodów. 
Módlmy się o mądrość, siłę oraz wy-
trwałość dla niego i innych liderów, 
którzy znajdują się pod presją władz. /

*Imię zmieniono

Ewangelia św. Jana 1,5

>> A światłość w ciemności 
świeci i ciemność jej nie 
ogarnęła.
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