
4. Niedziela
IRAN: Dziękujmy za internetowy 
kościół prowadzony przez Ko-
uroush*, w którym chrześcijanie 
nawróceni z islamu mogą się ze 
sobą kontaktować we względ-
nym bezpieczeństwie i wzrastać 
w wierze (patrz str. 6-7).Módlmy 
się o wiele mądrości i empatii dla 
Kouroush w towarzyszeniu tym 
chrześcijanom. /

5. Poniedziałek
IRAN: Wiele dzieci i młodzieży 
z rodzin chrześcijańskich prawie 
nie zna chrześcijan w tym samym 
wieku, a w małych kościołach 
domowych często nie ma dla nich 
żadnych zajęć (patrz str. 8-9). Pro-
śmy Jezusa Chrystusa, aby powołał 
więcej pracowników do opieki nad 
tymi młodymi chrześcijanami. /

6. Wtorek
IRAN: Chrześcijanie są ciągle 
aresztowani, a czasami skazywani 
na długie kary więzienia (patrz 
str. 10). Módlmy się szczególnie za 
tych, którzy są maltretowani i czują 
się samotni, aby Jezus pozwolił im 
poczuć Jego obecność oraz ich 
nieustannie podnosił. /

AFRYKA
 7. Środa
TANZANIA: Wyspa Zanzibar jest 
dla wielu wakacyjnym rajem, 
ale rodzimi chrześcijanie cierpią 
z powodu rosnącego wpływu eks-
tremizmu islamskiego. Liderzy i ich 
rodziny są zastraszani i atakowani, 
a ich kościoły niszczone. Módlmy 
się o siłę oraz wytrzymałość dla po-
szkodowanych chrześcijan. /

8. Czwartek
KENIA: W ataku na autobus jadący 
do Garissy (dokonanym prawdo-
podobnie przez Al Shabaab) w pół-
nocno-wschodniej części kraju 
zginęło dwóch mężczyzn, ponieważ 
nie zarecytowali muzułmańskiego 
wyznania wiary. Jeden z nich, Fre-
drick Ngui, był liderem uwielbienia 
w pewnym kościele, o drugim 
Okoth, nic więcej nie jest znane. 
Módlmy się o Boże pocieszenie dla 
ich rodzin. /

9. Piątek
UGANDA: Kiedy 13-letnia Esther* 
uczestniczyła w chrześcijańskich 
uroczystościach i ostatecznie po-
stanowiła żyć z Jezusem, wujowie 
zaczęli jej grozić. Wysłali ją do 
szkoły muzułmańskiej, ale ona nadal 
potajemnie uczestniczy w cotygo-
dniowych nabożeństwach. Dziękuj-
my Jezusowi za jej odwagę i popro-
śmy o Jego ochronę dla Esther. /
 

10. Sobota
DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA 
KONGA: Módlmy się za Davida, 
który został wypędzony z domu 
przez matkę, kiedy przyjął chrzest. 
13-latek znalazł schronienie 

w chrześcijańskiej rodzinie. Módl-
my się, aby jego relacja z Jezusem 
pogłębiała się i o to, by Jezus do-
tknął również jego mamę. /

11. Niedziela
REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRY-
KAŃSKA: W maju i czerwcu tego 
roku kilku chrześcijan zginęło w 
brutalnych atakach na kościoły 
i ich przywódców w Bambari.
Prośmy Jezusa, aby położył kres 
przemocy, pocieszał tych, którzy 
się smucą i nie pozwalał, aby myśli 
o zemście zyskały na sile. /
 

12. Poniedziałek
KAMERUN: Módlmy się za Hannah, 
której mąż został zamordowany 
przez bojowników Boko Haram 
w lutym zeszłego roku, kiedy na-
padli na ich wioskę. Jest ciężko 
straumatyzowana. Prośmy Jezusa 
Chrystusa, aby uzdrowił jej ducho-
we rany i dostarczył jej oraz osie-
roconym dzieciom wszystko, czego 
potrzebują. /

13. Wtorek
NIGERIA: Módlmy się dalej za 
porwaną przez Boko Haram 15-let-
nią Leah Sharibu i jej rodzinę. 
W sierpniu, pewne nagranie dźwię-

kowe w internecie wzbudziło 
w jej rodzicach nowe nadzieje, 
ale teraz Boko Haram zagroziło, 
że zabije ją wraz z dwoma innymi 
zakładnikami. Poprośmy Jezusa 
Chrystusa o interwencję. /

 14. Środa
NIGER: Saidou miał rozprawę 
sądową za opowiedzenie mło-
demu człowiekowi o Jezusie. 
Chłopak był tak poruszony, że 
przyjął wiarę chrześcijańską. 
Saidou oskarżono o porwanie 
i pranie mózgu, dzięki Bogu 
sędzia uniewinnił go. Módlmy 
się o zachowanie i ufność tego 
lidera oraz jego krewnych, któ-
rych zniechęcają trudności. /
 

15. Czwartek
WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ: 
Elie, młody chrześcijanin, był 
naciskany przez ludzi w swoim 
środowisku, aby uczestniczył 
w tradycyjnych rytuałach reli-
gijnych. Kiedy odmówił, kilku na-
stolatków zaatakowało go. Módl-
my się o jego powrót do zdrowia i 
o to, aby mógł być świadectwem 
dla swoich bliźnich. /

TURKMENISTAN 
I IRAN 
1. Czwartek
TURKMENISTAN: Dziękujmy za 
niewielką wspólnotę chrześci-
jan nawróconych z islamu w tym 
kraju. Są pod presją nie tylko 
rządu, ale także swoich rodzin, 
sąsiadów i znajomych, którzy 
częściowo chcą zmusić ich do 
powrotu na islam. Módlmy się 
o Bożą ochronę. /

2. Piątek
TURKMENISTAN: Szczególnie 
liderzy kościelni są stale moni-
torowani przez władze (patrz str. 
3-5). Prośmy Jezusa Chrystusa, 
aby nie dali się przez to zniszczyć 
i zastraszyć oraz o to, aby On 
pokazał im, w jaki sposób mogą 
kontynuować swoją służbę. /

3. Sobota
TURKMENISTAN: Módlmy się, 
aby chrześcijanie byli zjednocze-
ni w obliczu prześladowań.
W interesie rządu leży, by wspól-
noty współpracowały ze sobą. 
Prośmy Jezusa Chrystusa, aby 
umocnił swój Kościół i przezwy-
ciężył różnice wyznaniowe. /

16. Piątek
WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ: 
Módlmy się za Tiene, młodą 
chrześcijankę nawróconą z is-
lamu. Aby zmusić ją do powrotu 
na islam, rodzina odmówiła jej 
wszelkiego wsparcia. Prośmy 
Jezusa Chrystusa, aby pomógł 
Tiene pozostać wytrwałą. /

AZJA 

17. Sobota
CHINY: Chrześcijańscy ucznio-
wie byli naciskani przez swoich 
nauczycieli, aby wskazać na for-
mularzu, że nie będą wyznawać 
żadnej religii. Prośmy Jezusa 
Chrystusa, aby umocnił młodych 
chrześcijan w ich wierze i o to, by 
nie dali się zastraszyć groźbami. / 

18. Niedziela
BRUNEI: Módlmy się, aby chrze-
ścijanie w kraju nie kierowali 
się strachem, ale stali razem 
w jedności i dzielili się dobrą 
nowiną o Jezusie. Rząd cały 
czas dokonuje procesu islamiza-
cji kraju, podczas gdy Ewangeli-
zacja jest zabroniona. /

19. Poniedziałek
WIETNAM: Chai* z ludu Hmong 
musiał zapłacić karę pieniężną, 
ponieważ chciał rozdawać 
Biblię. Zostały one skonfiskowa-
ne. Żaby zebrać pieniądze, Chai 
musiał sprzedać swoje bydło. 
Open Doors pomogło mu zre-
kompensować tę stratę. Prośmy 
Jezusa, aby na nowo zachęcił 
mężczyznę i pozwolił mu konty-
nuować jego służbę. /
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Hannah i jej 
dziecko

Pracownicy Open Doors odwiedzają 
chrześcijan nawróconych z islamu 
w Azji Środkowej

Rodzice i babcia Leahs



20. Wtorek
WIETNAM: Módlmy się o Bożą 
troskę dla chrześcijan ze środo-
wisk plemiennych, którzy często 
są wykluczani z edukacji i innych 
usług społecznych oraz mają 
trudności ze znalezieniem pracy. 
Dziękujmy za Tanh*, partnera 
Open Doors, który wspiera chrze-
ścijan z odległych regionów po-
przez projekty samopomocowe. /
 

21. Środa
LAOS: W celu wzmocnienia 
wspólnot chrześcijańskich 
w mniejszości etnicznej Hmong 
i ochrony ich przed fałszywymi 
doktrynami, Open Doors prowa-
dzi szkolenia biblijne dla przy-
wódców kościelnych z różnych 
wiosek. Poprośmy Jezusa o bło-
gosławieństwo, aby ten projekt 
przyniósł dobre owoce. / 

22. Czwartek
LAOS: Dziękujmy Panu za dys-
trybucję w maju i czerwcu 200 
odtwarzaczy MP3 z biblijnymi 
lekcjami i pieśniami uwielbienia 
dla członków wspólnot. Módlmy 
się, aby odtwarzacze MP3 po-
mogły chrześcijanom wzrastać 
w wierze i o to, by Ewangelia na-
dal szerzyła się w całym kraju. /
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>>  Wierny jest Pan, który 
umocni was i ustrzeże od złego.

23. Piątek
MYANMAR: »Spędziłem 9 lat 
w obozie dla uchodźców bez 
Biblii. Moje życie było takie 
puste. Ale teraz jestem tak szczę-
śliwy, że otrzymałem własną 
Biblię w moim własnym języku!« 
– mówi Christian Daw Seng*. 
Chwalmy Jezusa Chrystusa za 
rozpowszechnianie Biblii i módlmy 
się, aby wszyscy chrześcijanie 
mieli dostęp do Słowa Bożego. /

24. Sobota
BANGLADESZ: Wielu chrześcijan 
nawróconych z islamu, a miesz-
kających na obszarach wiejskich 
jest odizolowanych i wrogo 
traktowanych przez otoczenie. 
Poprośmy Jezusa, aby pomógł im 
i pokazał, że nie są sami w swo-
ich trudnych sytuacjach. Módlmy 
się za dobrych liderów dla tych 
małych kościołów. /

25. Niedziela
BHUTAN: Módlmy się o szkolenia 
dla nauczycieli czytania i pisania. 
Biorąc pod uwagę prześlado-
wania w tym kraju, szczególnie 
ważne jest, aby wszyscy chrze-
ścijanie mogli osobiście czytać 
i studiować Słowo Boże w celu 
wzmocnienia w wierze. /

26. Poniedziałek
NEPAL: Poprośmy Jezusa Chrystu-
sa o Jego pomoc dla Srijany*.
Jej rodzice nie pozwolili jej chodzić 
do kościoła i maltretowali ją, ponie-
waż  trwała w Jezusie. Dziewczyna 
musiała uciec ze swojego domu, 
ale i tak jej sytuacja jest nadal bar-
dzo trudna. / 

INDIE
27. Wtorek
INDIE: W środkowych Indiach 
w ostatnich miesiącach znisz-
czeniu uległy liczne domy chrze-
ścijańskie, a mieszkańcy wsi 
nie pozwalają chrześcijanom na 
ich odbudowę. Prośmy Jezusa 
Chrystusa, aby dał rodzinom nowe 
miejsce, w którym będą mogą żyć 
i napełnił ich swoją siłą. /

28. Środa
INDIE: 217 chrześcijan w stanie 
Uttar Pradesh zostało oskarżonych 
w sądzie o próby nakłaniania in-
nych ludzi do nawrócenia się na 
wiarę chrześcijańską, poprzez 
szerzenie kłamstw i rozpowszech-
nianie narkotyków. Módlmy się 
o sprawiedliwość i ochronę dla 
chrześcijan przed dalszymi oskar-
żeniami. /

29. Czwartek
INDIE: Módlmy się za seminaria, 
które partnerzy Open Doors będą 
organizować w nadchodzącym 
okresie. Oprócz kursów na temat 
biblijnego podejścia do prześla-
dowań, planowane są również 
specjalne szkolenia dla nauczycieli 
szkółek niedzielnych i seminaria 
dla młodych ludzi. Poprośmy Jezu-
sa, aby wszyscy uczestnicy mogli 
z tego skorzystać. /

30. Piątek
INDIE: Podczas nabożeństwa 
Kiran* i jego współpracownik 
Ramesh* zostali fizycznie zaata-
kowani przez ekstremistyc-
znych hinduistów. To szokujące 
doświadczenie wywołało panikę 
w całej wspólnocie. Prośmy 
Jezusa Chrystusa, aby uwolnił 
chrześcijan od strachu i napełnił 
ich swoim pokojem. /

               *Imię zmienione 
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Uczestnicy seminarium na 
temat prześladowań

Kurs nauki dla analfabetów w Bhutanie
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