
AFRYKA  
NA PŁD.  
OD SAHARY
5. Sobota
SUDAN: Dziękujmy Jezusowi za to, 
że wycofano zarzuty wobec czterech 
młodych chrześcijan, którzy porzuci-
li islam. Ekstremiści nadal stanowią 
zagrożenie w rejonie Darfuru, dlatego 
tamtejszy kościół pozostaje na razie 
zamknięty. Módlmy się o bezpieczne 
miejsca dla chrześcijańskich zgro-
madzeń w Sudanie. /

6. Niedziela 
DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA  
KONGA: Islamska grupa ekstremi-
styczna ADF atakuje chrześcijańskie 
wioski na wschodzie kraju i morduje 
liderów kościołów. »Módlcie się 
za nas« – prosi duchowny w jednej 
z zaatakowanych wiosek. »Niech Bóg 
pomoże nam wytrwać, bez względu 
na trudności«. /

7. Poniedziałek
MOZAMBIK: Od października 2017 
roku milicja atakuje chrześcijan na 
północy kraju. Od tego czasu zginęło 
ponad 3 tys. osób, a ponad 800 tys. zo-
stało wysiedlonych. Chryste, objaw 
się ocalałym oraz uchodźcom, aby 
doświadczyli Twojego pocieszenia 
i pomocy. /

8. Wtorek
AFRYKA SUBSAHARYJSKA: Wielu 
chrześcijan zostało zmuszonych 
do ucieczki przed ekstremistami. 
Żyją jako wewnętrzni przesiedleńcy 
w prowizorycznych obozach. Mając 
na uwadze panujące tam warunki, 
módlmy się za nich, o opiekę, ochronę 

3. Czwartek
ŚWIAT: Prośmy Jezusa o siłę, któ-
ra umożliwi chrześcijanom prze-
baczenie swoim prześladowcom. 
Siłę, jakiej doświadczyła Takoosh 
po zamordowaniu jej męża Haika 
Hovsepiana (patrz strona 7). »Je-
zus stopniowo dodawał mi sił, abym 
częściej modliła się za ludzi, którzy 
zamordowali mojego męża« – mówi. /

4. Piątek
FILIPINY: Kiedy islamiści zamordo-
wali ojca i siostrę Junjuna, gniew 
i rozpacz sprawiły, że 16-latek nie 
chciał mieć już nic wspólnego 
z chrześcijaństwem (patrz strony 
12–15). Zszedł na złą drogę i trafił 
do więzienia. Podziękujmy Bogu, że 
Junjun ponownie Mu zaufał i dziś 
uczy się w szkole biblijnej. /

UZDROWIENIE 
ZŁAMANYCH 
SERC 
1. Wtorek
ŚWIAT: Prócz ran fizycznych zama-
chy na chrześcijan prowadzą do po-
wstania głębokich ran psychicznych. 
Jezu, ulecz cierpiących i pobłogosław 
pracę Anuhu* i innych duszpasterzy, 
którzy z miłością i oddaniem im po-
magają (patrz strony 3–6). /

2. Środa
ŚWIAT: Brutalne prześladowania 
potrafią osłabić wiarę dotkniętych 
nimi chrześcijan. Jezu, objaw im 
swoją miłość i przywróć im ufność 
w Twoją dobroć. Módlmy się, aby 
liderzy i kościoły mądrze i z wyczu-
ciem towarzyszyli straumatyzowa-
nym chrześcijanom. /

kobiet i dziewcząt, możliwości edu-
kacyjne dla dzieci oraz o tamtejsze 
kościoły. /

AFRYKA 
PŁN. I BLISKI 
WSCHÓD
9. Środa
LIBIA: Na zachodzie kraju młody 
chrześcijanin nawrócony z islamu 
został skazany na śmierć za apos-
tazję. Módlmy się o pomoc Ducha 
Świętego, aby wyrok nie został wy-
konany, a oskarżony został wkrótce 
uwolniony. /

10. Czwartek
EGIPT: 30 sierpnia islamscy eks-
tremiści zamordowali 40-letniego 
koptyjskiego chrześcijanina Ha-
ny’ego oraz jego ojca, gdy praco-
wali na polu. Hany pozostawił żonę 
i dwie córki. Jezu Chryste, prosimy 
Cię, pociesz je. /

11. Piątek
EGIPT: 5 lipca Abdel-Masih został 
śmiertelnie zaatakowany nożem 
przez islamskiego ekstremistę. 
Czteroletni syn Abdela i dwaj sy-
nowie krewnego byli świadkami 
tego wydarzenia. Módlmy się, aby 
Jezus uzdrowił serca dzieci, by mogły 
przepracować doznaną traumę. /

12. Sobota
SYRIA: Dziękujmy za to, że lokalni 
partnerzy Open Doors mogą wzmac-
niać prześladowaną społeczność 
w Syrii poprzez szkolenia i doradz-
two w zakresie traumy. Prześlado-
wania i fatalna sytuacja ekonomiczna 

15. Wtorek
AZJA ŚRODKOWA: Władze nasi-
lają działania wobec afgańskich 
uchodźców, m.in. deportując ich 
do Afganistanu, gdzie grozi im 
śmierć z ręki talibów. Jezu, ochroń 
chrześcijan przed depor tacją. 
Módlmy się również, aby pomimo 
niebezpieczeństwa doświadczyli 
nadziei, którą niesie Ewangelia. /

16. Środa
AZJA ŚRODKOWA: Azat* jest 
chrześcijaninem nawróconym 
z islamu i pracuje jako księgowy.
Przełożeni wywierają na niego 
presję z powodu jego wiary i grożą 
mu zwolnieniem z pracy. Módlmy 
się za Azata o wewnętrzny pokój, 
odwagę i niezłomność oraz o to, by 
mógł odważnie i mądrze świadczyć 
o Jezusie. /

17. Czwartek
CHINY: Lider Kościoła Lixin* został 
poinformowany przez władze, że 
grozi mu proces i kara pozbawienia 
wolności na co najmniej 3 lata. Mó-
dlmy się o Boży pokój, siłę i mądrość 
dla niego i jego rodziny. /

18. Piątek
CHINY: Przyjęcie wiary w Jezusa 
w Tybecie i innych buddyjskich 
regionach spotyka się z dużą wro-
gością. Módlmy się, aby poprzez 
kursy uczniowskie organizowane 
przez partnerów Open Doors, wie-
lu chrześcijan nawracających się 
z buddyzmu zostało wzmocnionych 
w swojej wierze i było światłem 
Jezusa. /

zniechęcają chrześcijan. Prośmy 
Jezusa, aby zachęcał, umacniał 
i dawał im nowe perspektywy. /

13. Niedziela
IRAN: Joseph Shabazian przebywa 
od 30 sierpnia w więzieniu Evin 
w Teheranie. Został skazany na 
10 lat pozbawienia wolności za 
organizowanie spotkań chrześci-
jańskich w swoim domu. Módlmy 
się, aby odczuwał namacalną bli-
skość Jezusa oraz o wytrwałość, 
mądrość i prowadzenie przez Du-
cha Świętego. /

AZJA  
CENTRALNA
14. Poniedziałek
TADŻYKISTAN: Wszelka działal-
ność religijna ukierunkowana na 
dzieci i młodzież jest zakazana, 
a kościoły są coraz bardziej nę-
kane. Tajna policja aresztowała 
i przesłuchała członków jednego 
z kościołów domowych. Boże, ob-
darz wspólnoty oraz ich liderów 
mądrością i odwagą. Prowadź ich 
w kontaktach z władzami. /

Uczestnicy seminarium 
na temat traumy w Nigerii

Joseph Shabazian



19. Sobota
KOREA PÓŁNOCNA: Dziękujmy 
Jezusowi Chrystusowi za możli-
wość nadawania chrześcijańskich 
programów radiowych w tym kraju, 
które stanowią źródło siły i po-
cieszenia dla wielu chrześcijan. 
Módlmy się o ochronę i wzmoc-
nienie dla tych, którzy potajemnie 
słuchają zakazanych programów 
oraz aby docierały one także do 
niechrześcijan. /

20. Niedziela
KOREA PÓŁNOCNA: Szacuje się, 
że dziesiątki tysięcy chrześcijan 
zostało wywiezionych do obozów 
pracy, gdzie panują przerażające 
warunki życia. Módlmy się, aby 
Jezus podtrzymywał ich wiarę, da-
wał im siłę do znoszenia cierpienia 
i tortur. Jezu, obdarz osadzanych 
chrześcijan nadzieją i życiem wiecz-
nym. / 

21. Poniedziałek
KOREA PÓŁNOCNA: Poprzez sieci 
w Chinach partnerzy Open Doors 
dostarczają Północnym Koreań-
czykom żywność i leki. Jednak 
granica jest ściśle monitorowana, 
a tajni agenci przeszukują osoby, 
które często przekraczają granicę. 
Módlmy się o Boże prowadzenie 
i ochronę dla wszystkich zaangażo-
wanych w tę niebezpieczną służbę. /

AZJA
22. Wtorek
INDIE: Pod koniec lipca podczas 
przyjęcia urodzinowego areszto-
wano 6 chrześcijanek, które eks-
tremiści hinduistyczni oskarżyli 
o namawianie hindusów do zmiany 

religii. Kobiety pochodzą z bardzo 
biednych środowisk, jedna jest fi-
zycznie niepełnosprawna. Módlmy 
się o ich szybkie uwolnienie i aby 
fałszywe i absurdalne oskarżenia 
wobec chrześcijan nie znajdowały 
posłuchu. /

23. Środa
BANGLADESZ: Rafiqul i jego ro-
dzina są jedynymi chrześcijanami 
w swojej dzielnicy. Kilka tygodni 
temu ich dom doszczętnie spłonął; 
Rafiqul podejrzewa podpalenie. 
Nikt z sąsiadów nie chciał pomóc 
dziewięcioosobowej rodzinie, po-
nieważ jej członkowie odwrócili 
się od islamu. Módlmy się o nowy 
początek i nawrócenie sąsiadów. /

islam. Módlmy się o siłę i mądrość 
dla tych trzech kobiet oraz o to, aby 
pozostali członkowie rodziny również 
nawrócili się do Jezusa. /

26. Sobota
PAKISTAN: Powódź w kraju pogor-
szyła sytuację wielu chrześcijan, 
którzy i tak często są zaniedbywani 
i prześladowani z powodu swojej 
wiary. Módlmy się, aby wszyscy 
chrześcijanie otrzymali pomoc oraz 
doświadczyli ochrony i zaopatrzenia 
przez Jezusa. /

27. Niedziela
INDONEZJA: Dziękujmy za Boże 
działanie w życiu Agusa i Sri, którzy 
służą chrześcijanom nawróconym 
z islamu. Dzięki ich ofiarności setki 
chrześcijan otrzymało pomoc i opiekę, 
gdy tracili dach nad głową wypędzeni 
przez rodziny. Pomimo gróźb ze strony 
władz, dzięki Bożej ochronie, Agus 
i Sri kontynuują swoją pracę. /

28. Poniedziałek
MJANMA: Wojna pogorszyła sy-
tuację młodych chrześcijan. Jezu, 
dziękujemy Ci za Twoje działanie 
w Mjanmie oraz za młodych chrze-
ścijan, którzy mają możliwość korzy-
stania ze szkoleń organizowanych 
przez Open Doors. »Widzimy, że dzięki 
szkoleniom chrześcijanie rozumieją 
Słowo Boże i są w stanie poradzić so-
bie z trudnościami oraz wrogością« –  
mówi Min Niang*, lokalny partner 
Open Doors. /

Psalm 34,19

>> PAN jest blisko skruszonych w sercu
i wybawia złamanych na duchu.

OPEN DOORS 11//202229. Wtorek
WIETNAM: Kiedy krewni Duy’a* 
dowiedzieli się, że on i jego żona 
zostali chrześcijanami, próbowali 
go zabić. Pobili Duy’a do nieprzy-
tomności, a kiedy trafił do szpitala, 
przywódcy wioski naciskali na niego, 
by wyrzekł się swojej wiary. Módlmy 
się o uzdrowienie i ochronę dla Duy’a, 
jego żony i czwórki dzieci. /

Rafiqul, jego żona i dwoje dzieci na 
zgliszczach domu.

24. Czwartek
BANGLADESZ: Mieszkańcy wio-
ski pogardzają Fatemą*, ponieważ 
nawróciła się do Jezusa. Szwagier 
pobił ją bambusowym kijem i zła-
mał jej nogę. Od tamtej pory Fatema 
chodzi o kulach. Módlmy się, aby 
odzyskała zdrowie i mogła wrócić 
do pracy. /

25. Piątek
BANGLADESZ: Odkąd okazało się, 
że Rashida* (65), jej synowa Ful-
moti* (45) i jej wnuczka Rupa* (22) 
przyjęły Jezusa, inni mieszkańcy 
wsi namawiają je do powrotu na 

* Imiona zmieniono
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Duy z rodziną

ŚWIAT
30. Środa
ŚWIAT: Lokalni partnerzy Open Doors 
z wielkim zaangażowaniem służą 
prześladowanym chrześcijanom, 
ale nie mogą dotrzeć do wszystkich. 
Módlmy się, aby Jezus Chrystus 
powołał do służby więcej lokalnych 
pracowników i wzmocnił lokalne 
sieci partnerów. /


