
4. Sobota
ERYTREA: Ruth* musi sama opie-
kować się trójką małych dzie-
ci, ponieważ jej mąż przebywa 
w więzieniu (patrz str. 6). Jest bar-
dzo obciążona odpowiedzialnością 
jaka na niej spoczywa, a do tego 
bardzo tęskni za mężem. Módlmy 
się o siły i mądrość dla niej. /
 

5. Niedziela
ERYTREA: Prośmy Jezusa, aby po 
długim pobycie w więzieniu odno-
wił siły Shidena* i uzdrowił jego 
duszę (zob. str. 8). Módlmy się rów-
nież za jego krewnych, aby Jezus 
nauczył ich, jak radzić sobie z daną 
sytuacją. /

6. Poniedziałek
ERYTREA: Dziękujmy Jezusowi 
za wsparcie jakim obdarzył Hab-
toma* w ciągu dziewięciu lat 
spędzonych w więzieniu (patrz 
str. 10). Prośmy Boga, aby poprzez 
swoją historię mężczyzna zachę-
cał innych chrześcijan do ufno-
ści Bogu. / 

AFRYKA
7. Wtorek
UGANDA: Elżbieta* jest chrześci-
janką i z tego powodu wpływowy 
szejk próbował ją zastraszyć, 
krzywdząc przy tym dwoje z jej 
zwierząt. Prośmy Jezusa, aby 
ochraniał Elżbietę i dał jej siłę, aby 
mogła trwać w wierze, mimo za-
grożenia. /  

8. Środa
SUDAN: Aby lepiej monitorować 
kościoły, rząd próbuje stworzyć 
własne organy, które będą kiero-
wać lokalnymi stowarzyszeniami 
kościelnymi. Kilku przywódców 
Kościoła zostało wezwanych przez 
policję, aby zmusić ich do dymisji, 
ale odmówili. Prośmy Jezusa, aby 
zapobiegł aresztowaniu pastorów. / 

9. Czwartek
CZAD: Módlmy się za 17-letnią 
chrześcijankę Halimę, która jest 
pod presją swojej rodziny i która 
zmusza ją do ślubu z muzułamni-
nem. Halima zdecydowała się żyć 
z Jezusem dopiero pod koniec 
ubiegłego roku. Módlmy się, aby 
nie była ona zastraszona i o to, aby  
Jezus uchronił ją przed jakimikol-
wiek atakami. / 

10. Piątek
NIGERIA: Pięć lat temu bojownicy 
Boko Haram próbowali zabić Yaku-
bu, podcinając mu gardło. Yakubu 
cudem przeżył, ale nadal cierpi 
z powodu silnego bólu. Módlmy się 
o to, aby nadchodzące operacje, 
przyniosły mu oczekiwaną pomoc. / 

KALENDARZ MODLITW  11//2017  
11. Sobota
MALI: Pod koniec września do-
mniemani islamiści zaatakowali 
kilka kościołów w głębi kraju. Siłą 
wdarli się do budynków, zniszczyli 
mienie i wypędzili uczestników 
spotkania. Módlmy się, aby człon-
kowie zgromadzeń mieli odwagę do 
dalszego spotykania się. / 

12. Niedziela
TUNEZJA: Sami* został wypędzo-
ny z domu z powodu wiary w Jezu-
sa. Teraz pilnie potrzebuje nowego 
miejsca do zamieszkania oraz pra-
cy, aby móc zarobić na życie. Pro-
śmy Jezusa o pomoc dla niego. /

13. Poniedziałek
EGIPT: Niemal codziennie pory-
wane są chrześcijanki i zmuszane  
do przejścia na islam. Módlmy 
się o ochronę i wyzwolenie dla 
młodych chrześcijanek, ale także 
o pocieszenie dla zdesperowa-
nych rodzin i o to, aby Jezus zmie-
niał serca porywaczy. / 

AZJA 
ŚRODKOWA
14. Wtorek
AZJA ŚRODKOWA: Módlmy się 
dalej za pastora Tammara i jego 
żonę Nadinę, którzy ubiegają 
się o rejestrację dla swojego 
kościoła. Dziękujmy Jezusowi za 
wzmocnienie obojga w ich posłu-
dze po tym, jak doświadczyli wie-
lu trudności ze strony władz. / 
 

15. Środa
TADŻYKISTAN: Pastor Bahrom 
Kholmatow został skazany na 
trzy lata więzienia za »eks-
tremizm« i »nienawiść religij-
ną«. »Proszę nie martwcie się 
o mnie«– mówi. »Jednak proszę 
módlcie się nadal za mnie i moją 
rodzinę«. Chcemy podążać za tą 
prośbą i dziękować Jezusowi za 
optymizm jakim obdarzył pastora 
Bakhroma. / 

16. Czwartek
TADŻYKISTAN: »To oczywiste, 
że stosunek do chrześcijan w Ta-
dżykistanie pogarsza się z dnia 
na dzień« – mówi miejscowy 
przywódca kościelny. Chrześci-
janie są świadomie zniesławiani, 
by propagować ich odrzucanie 
i nienawiść do nich. Prośmy Je-
zusa, aby pomógł im przebaczyć 
i mimo wszystko dalej świadczyć 
ludziom o Bożej miłości. / 

 
1. Środa
JEMEN: Dziękujmy Jezusowi, 
że buduje swój kościół nawet 
w czasie wojny. Módlmy się, aby 
Jezus objawił się jeszcze większej 
liczbie muzułmanów, którzy są 
zawiedzeni swoją religią i dał im 
nową nadzieję (patrz str. 4). /
 

2. Czwartek
JEMEN: Muna* od niedawna 
naśladuje Jezusa. Prośmy, aby jej 
wiara była coraz silniejsza i moc-
niejsza, aby zmagając się z różny-
mi wyzwaniami wiedziała, że ma 
Jezusa po swojej stronie. /
 

3. Piątek
JEMEN: Módlmy się za miejsco-
wych chrześcijańskich współ-
pracowników zaangażowanych 
w tworzenie biblijnych materia-
łów szkoleniowych, które Jezus 
prowadzi przez Ducha Święte-
go. Módlmy się również za tych, 
którzy korzystają później z tych 
materiałów, aby mogli dzięki temu 
umocnić swoją wiarę. /

17. Piątek
KIRGISTAN: Po tym jak wielu 
muzułmanów zwróciło się do 
Jezusa za pośrednictwem kazań 
pastora Kimilsa*, miejscowe 
władze groziły wyrzuceniem 
jego i jego rodziny z miasta. Za-
broniono mu kontynuowania ho-
dowli kurczaków, aby nie miał już 
żadnych dochodów. Módlmy się 
o nowe perspektywy dla danej 
rodziny. /

18. Sobota
KIRGISTAN: Módlmy się dalej 
za Hamidę*. Jej mąż Amrid* 
wywiera na nią silną presję, 
by powróciła na islam; kobieta 
nie może opuścić domu. Hamida 
jest bardzo zmęczona. Prośmy 
Jezusa, aby dał jej siłę i nową 
radość w wierze. /

19. Niedziela
KIRGISTAN: Po procesie sądo-
wym za fałszywe oskarżenia pa-
stor Mirana* nie znalazł żadnej 
pracy w swoim mieście. Módlmy 
się, aby Jezus dał mu nowe moż-
liwości zatroszczenia się o swoją 
rodzinę i kontynuowania swojej 
posługi w lokalnym kościele. 
Dziękujmy Jezusowi za wszelką 
zachętę, jaką dał Pastorowi Mi-
ranowi. /

Chrześcijanie w Erytrei na 
tajnym spotkaniu modlitewnym

» Dziękuję Wam, drodzy bracia i siostry, za 
Wasze modlitwy i wsparcie. Pomagacie mi 
być odważnym i silnym w Jezusie Chrystusie.
Pastor Miran z Kirgistanu

Yakubu

JEMEN 
I ERYTREA 
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>> I wy teraz się smucicie, 
lecz znowu ujrzę was, 
i będzie się radowało serce 
wasze, a nikt nie odbierze 
wam radości waszej.

AZJA
20. Poniedziałek
AZERBEJDŻAN: Kiedy Shamil* 
dwa lata temu postanowił żyć 
z Jezusem został wykluczony ze 
swojej społeczności przez wpły-
wowych duchownych muzuł-
mańskich. Napotkani mieszkańcy 
okazują mu nienawiść, grożą mu, 
obrzucają przekleństwami i biją. 
Prośmy Jezusa o ochronę dla 
Shamila i jego rodziny. /

21. Wtorek
PAKISTAN: Dziękujemy za szkoły 
biblijne wspierane przez Open 
Doors, w których szkoleni są 
duszpasterze i inni chrześcijań-
scy pracownicy. Módlmy się, aby 
uczestnicy każdego kursu dobrze 
zrozumieli treść nauczania i o to, 
aby kościoły zostały wzmocnione 
poprzez dzielenie się tym, czego 
nauczyło ich Słowo Bożego. /

22. Środa
SRI LANKA: Od pięciu lat Mary* 
uczy dzieci chrześcijańskiej 
wiary w hinduskiej szkole. Jako 
jedyna nauczycielka nie dostała 
sali lekcyjnej i musiała uczyć na 
zewnątrz budynku. Dziękujmy Je-
zusowi za jej wierność, pomimo 
wszelkich przeciwności i prośmy 
Go, aby pozwolił Mary zobaczyć 
owoce jej pracy. / 

23. Czwartek
SRI LANKA: Dziękujmy Jezusowi 
za błogosławione seminarium 
na temat sposobu radzenia sobie 
z prześladowaniami w Kolombo. 
25 pastorów i inni współpracow-
ników, którzy nauczają Słowa 
Bożego mogło spotkać się bez 
żadnego stresu, czy lęku i cieszyć 
się wzajemną społecznością. /

24. Piątek
MYANMAR: W regionie Sagaing 
w północno-zachodniej części 
kraju chrześcijańska rodzina 

nawrócona z buddyzmu została 
zaatakowana przez tłum. Stało się 
tak, ponieważ nie chciała wyrzec 
się wiary w Jezusa. Tłum zniszczył 
ich dom. Módlmy się, aby rodzina 
nie popadła w rozpacz, ale z pomo-
cą innych chrześcijan mogła sta-
nąć na nogi i zacząć od nowa. /

25. Sobota
LAOS: Rząd zamknął kilka kościo-
łów w północnych prowincjach. 
Prośmy Jezusa, aby pokazał po-
szkodowanym przywódcom kościo-
łów, jak mogą kontynuować pracę 
pomimo państwowego zakazu. /

26. Niedziela
MALEZJA: Piętnaście organiza-
cji pozarządowych połączyło siły 
w celu wniesienia oskarżenia na 
policji przeciwko chrześcijańskiej 
polityk. Hannah Yeoh jest oskarżo-
na o próbę nawrócenia muzułma-
nów na wiarę chrześcijańską za 
pomocą swojej autobiografii. Mó-
dlmy się, aby oskarżenie w ogóle 
nie dotarło do właściwych organów 
sądowych. /

27. Poniedziałek
INDONEZJA: Nabożeństwo dla 
dzieci we wschodniej Yakarcie 
zostało przerwana 23 września, 
kiedy nagle pojawił się mężczy-
zna, który groził i wymachiwał 
ciężką siekierą. Mówił, że hałas 
wynikający z nabożeństwa bardzo 

go zaniepokoił. Prośmy Jezusa, aby 
poruszył serce tego człowieka oraz 
o to, aby pocieszał i zachęcał prze-
rażone dzieci. /

28. Wtorek
FILIPINY: Módlmy się za May* 
chrześcijankę z plemienia Tausug, 
zagrożoną przez swego brata. 
Mężczyzna groził jej, że zostanie 
zabita, jeśli nie wyrzeknie się wiary 
w Jezusa. Módlmy się o ochronę 
dla niej oraz aby mogła dać sobie 
radę z narastającą presją. /

29. Środa
KOREA PŁN./CHINY: Syn Pana 
Koos* poznał Jezusa w Chinach 
i wrócił do Korei Północnej, aby 
dzielić się Ewangelią z rodziną 
i przyjaciółmi. Teraz Pan Koos sam 
jest w Chinach, aby móc studiować 
Biblię. Prośmy Jezusa o ochronę 
i wzmocnienie wiary dla całej ro-
dziny, zwłaszcza gdy Pan Koos bę-
dzie wracał do Korei Północnej. /

30. Czwartek
KOREA PŁN./CHINY: Dziękujmy 
za odważnych chrześcijan, którzy 
ryzykują życiem, aby przynieść 
Ewangelię do Korei Północnej. 
Módlmy się, aby nie zostali oni od-
kryci przez policję lub tajne służby 
oraz aby dzięki swoim staraniom 
wielu ludzi mogło poznać i przyjąć 
Zbawiciela do swoich serc. /

*Imię zmienione 

Seminarium poświęcone 
problemowi prześladowań 

w Kolombo na Sri Lance
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