
AFRYKA PŁN.
6. Środa
ALGERIA: Slimane Bouhafs chrze-
ścijanin nawrócony z islamu, we 
wrześniu 2016 roku został areszto-
wany z powodu »obrazy islamu«. 
Jego stan zdrowia bardzo się po-
gorszył. Módlmy się o jego uzdro-
wienie oraz o to, aby w odpowied-
nim czasie został wypuszczony na 
wolność. / 

7. Czwartek
TUNEZJA: Dziękujmy Bogu za 
Ahmeda* i Meriam*. Ahmed już 
od kilku lat podąża za Jezusem, 
niedawno nawróciła się również 
jego żona Meriam. Rodzina jest 
uciskana przez innych mieszkańców 
wioski. Módlmy się, aby byli silni 
w wierze oraz o to, aby poprzez ich  
życie ukazywała się miłość Jezusa. /

8. Piątek
TUNEZJA: Chrześcijanka Maia* 
została wypędzona przez swoją ro-
dzinę i uciekła ze swojego rodzin-
nego miasta. Życie w samotności 
i oddzieleniu od rodziny jest dla niej 
bardzo bolesne. Módlmy się, aby 
w społeczności innych chrześcijan 
odnalazła nową rodzinę i poczucie 
miłości oraz bezpieczeństwa. / 

9. Sobota
LIBIA: Boutros* był mocno torturo-
wany, ponieważ naśladuje Jezusa. 
Stopniowo zaczyna sobie radzić ze 
skutkami prześladowania. Dziękuj-
my, że Pan jest przy nim oraz módl-
my się, aby Bóg obdarzył go nową 
siłą, wytrzymałością oraz całkowi-
tym uzdrowieniem. / 
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10. Niedziela
EGIPT: Dziękujmy Jezusowi Chry-
stusowi, że 16-letnia Marilyn 
została wyzwolona z rąk swoich 
porywaczy (patrz str. 15). Niestety 
w Egipcie bardzo często docho-
dzi do porwań chrześcijańskich 
dziewcząt i kobiet. Módlmy się 
o Bożą ochronę oraz o to, aby  
jeszcze więcej dziewczyn mogło 
zostać uwolnionych. /

11. Poniedziałek
EGIPT: Od grudnia 2016 roku 
prawie 110 chrześcijan zostało 
zabitych w Egipcie. Módlmy się 
o Bożą ochronę dla chrześcijan 
oraz o to, aby nie byli paraliżowa-
ni strachem, lecz aby ich relacja 
z Jezusem była coraz bliższa 
i głębsza oraz by byli światłem dla 
innych. Módlmy się, aby jeszcze 
wielu Egipcjan odnalazło Zbawie-
nie w Jezusie. / 

AFRYKA
12. Wtorek
SUDAN: Pomimo ataków rządu 
w Górach Nuba nadal istnieje 
żywa wspólnota chrześcijan. 
Dziękujmy Panu, że 18 chrześcijan 
mogło ukończyć edukację biblijną. 
Módlmy się za nich oraz za wszyst-
kich chrześcijan z Sudanu. Prośmy 
o Bożą ochronę i zaopatrzenie dla 
nich. / 
 

13. Środa
ETIOPIA: Fedlu* został zaatakowa-
ny przez muzułmańskich sąsiadów 
z powodu swojej wiary i musiał 
uciec razem z żoną i trójką dzieci. 
Módlmy się o Bożą ochronę oraz 
o to, aby ich rodzina nie poddała się 
uczuciu strachu i depresji. / 

14. Czwartek
SOMALIA: Już samo podejrze-
nie o bycie chrześcijaninem 
może stać się dużym niebezpie-
czeństwem. Dziękujmy Bogu, że 
mimo ogromnego ryzyka ludzie 
decydują się podążać za Jezu-
sem. Módlmy się o Bożą ochronę 
oraz o to, aby poprzez radio i in-
ternet coraz więcej osób pozna-
wało, rozumiało i przyjmowało 
Ewangelię Jezusa Chrystusa. / 

15. Piątek
SOMALIA: W dwóch zama-
chach islamistycznej milicji Al 
Shabaab w stolicy Mogadiszu 
w październiku zginęło co naj-
mniej 380 osób. Wśród ofiar jest 
również kilku chrześcijan. Dla 
małej i ekstremalnie zagrożonej 
mniejszości chrześcijańskiej jest 
to duży cios. »Powoli w kraju 
pojawiała się nadzieja, ale teraz 
powrócił tylko strach. Prosimy,  
módlcie się za nas« – mówi chrze-
ścijanka z Somalii. /

16. Sobota
NIGERIA: Wśród ludu Fulani 
prawie nie ma chrześcijan. Dzię-
kujmy Bogu, że kilka osób z tego 
ludu mogło nawrócić się do Je-
zusa Chrystusa i odnaleźć w nim 
pokój oraz nadzieję. Módlmy się, 
aby pozostali wytrwali w wierze 

 
1. Piątek
ETIOPIA: Wasihun w wieku 7 lat 
musiał patrzeć jak jego tata 
został brutalnie zamordowany, 
ponieważ był chrześcijani-
nem (patrz str. 6). Módlmy się 
za niego oraz wszystkie dzieci, 
które przeżyły podobne rzeczy, 
aby doświadczyły pocieszenia 
i uzdrowienia. /

2. Sobota
NIGERIA: Dziękujmy, że Pan 
w ostatnich latach umożliwił 
budowę i renowację 16 szkół na 
północnej Nigerii (patrz str. 8). 
Dzieci z rodzin chrześcijańskich, 
którym odmawia się szkolnej 
edukacji otrzymują dzięki nim wy-
kształcenie. /

 

Wasihun

Pasterz Fulani ze swoim stadem

3. Niedziela
INDONEZJA: W zamachu bombo-
wym na kościół w listopadzie 
w 2016 roku ciężko ranni zostali 
Alvaro (wówczas miał 4 lat), Trinity 
(3 lata) oraz Anita (2 lata) – patrz str. 
12. Módlmy się o uzdrowienie ciała 
i psychiki dla tej trójki dzieci. /

4. Poniedziałek
KOREA PŁN.: Chrześcijańscy ro-
dzice narażają się na niebezpie-
czeństwo, opowiadając swoim 
dzieciom o Panu Jezusie (str. 10).
Módlmy się, aby Bóg przygotowy-
wał serca dzieci i przyciągał je do 
siebie. /
 

5. Wtorek
IRAN: Módlmy się za dzieci, któ-
rych rodzice przebywają w wię-
zieniu – tak jak rodzice Lily*: 
Rebecca i Adriel – aby nadal 
podążały za Jezusem. Módlmy się 
za ich rodziców, aby ta rozłąka 
umocniła ich miłość i trwała jak 
najkrócej (patrz str. 11). Chrześcija-
nie są tam regularnie aresztowani: 
W ostatnich miesiącach w Iranie 
na karę więzienia min. 10 lat skaza-
no co najmniej 12  chrześcijan. / 

DZIECI PRZE-
ŚLADOWANEGO 
KOŚCIOŁA

oraz o to, aby za ich przykładem 
jeszcze więcej ludzi z ludu Fulani 
mogło poznać Jezusa. /

17. Niedziela
KAMERUN: 17 sierpnia prawdo-
podobnie bojownicy Boko Ha-
ram napadli na rodzinę jednego 
z braci starszych Adamu Ngudy. 
Napastnicy zabili go i porwali 
jego sześcioro dzieci w wieku 
od 3 do 15 lat. Pozostała tylko 
ich głęboko straumatyzowana 
mama. Jednak nocą 2 paździer-
nika dzieciom udało się uciec 
i są już ze swoją mamą. Chwal-
my za to Pana i módlmy się na-
dal o tę rodzinę. /

18. Poniedziałek
MALI: Módlmy się o kilku za-
granicznych chrześcijan, którzy 
zostali porwani w Afryce Zachod-
niej i są najprawdopodobniej 
przetrzymywani w Mali. Ken 
Elliott i Beatrice Stöckli zostali po-
rwani w styczniu 2016 roku, a Jeff 
Woodke w październiku 2016 roku, 
natomiast Gloria Argoti w styczniu 
2017 roku. /

AZJA
19. Wtorek
IRAN: Dwoje chrześcijan: Eskan-
dar Rezaei oraz Soroush Saraei 
są od lat na celowniku władz. 
W lipcu 2017 roku zostali ponow-
nie aresztowani. W mieszkaniu 
Eskandara znaleziono i skonfisko-
wano setki egzemplarzy Nowego 
Testamentu. Chrześcijanom za-
rzucono stwarzanie zagrożenia 
dla »bezpieczeństwa narodo-
wego«. Módlmy się, aby zostali 
oczyszczeni z zarzutów oraz od-
ważnie mogli wyznawać Jezusa 
jako swojego Pana. /
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>> Pozwólcie dzieciom 
przychodzić do mnie i nie 
zabraniajcie im.  
Albowiem do takich należy 
Królestwo Boże.

20. Środa
IRAN: Módlmy się nadal o Mary-
am Zargaran, Behnam Iraniego 
oraz innych chrześcijan, którzy 
po wielu latach w więzieniu 
wyszli na wolność. Czas w wię-
zieniu przyniósł dla nich wiele 
fizycznych i psychicznych blizn. 
Módlmy się o całkowite uzdro-
wienie oraz Boży pokój dla ich 
serc. /

21. Czwartek
AFGANISTAN: Tysiące uchodź-
ców z Afganistanu zostało 
w minionych dwóch latach 
deportowanych z Niemiec 
i Europy. Wśród nich jest wie-
lu chrześcijan nawróconych 
z islamu. Módlmy się dla nich 
o Bożą ochronę. /

22. Piątek
MALEZJA: Porwany 13 lutego 
pastor Raymond Koh jest na-
dal zaginiony. To samo dotyczy 
Joshuy Hilmy, jego żony Ruth 
oraz innych chrześcijan nawró-
conych z islamu. Módlmy się 
o porwanych oraz ich rodziny. /

23. Sobota
INDONEZJA: W przeszłości 
w czasie Świąt Bożego Narodze-
nia dochodziło do zwiększonej 
liczby gróźb i zamachów wobec 
chrześcijan ze strony islam-
skich ekstremistów. Módlmy się 
o ochronę dla wierzących oraz 
o to, aby ich przeciwnicy poznali 
osobiście Jezusa. /

24. Niedziela
SRI LANKA: Dziękujmy Panu, że 
pastor Dayaratne mógł ponow-
nie otworzyć centrum dziecięce. 
W ośrodku mieszka obecnie 
ośmioro dzieci. Pastor Dayaratne 
i jego żona Mala mają nadzieję, że 
wkrótce przybędzie ich więcej. /

25. Poniedziałek
WIETNAM: Ze złości na wieść, 
że Thao Apao*, jego syn i żona 
zostali chrześcijanami, ich brat 

Thao zgwałcił jego synową. Módl-
my się o nią oraz o całą rodzinę. /

26. Wtorek
CHINY: Do mniejszości w Chinach 
należy ponad 6 mln Tybetańczy-
ków, a ponad 20 mln osób należy 
do ludów, które wyznają trady-
cyjną religię i są muzułmanami. 
Chrześcijanie cierpią duży ucisk. 
Dodatkowo brakuje Biblii w od-
powiednich językach. Módlmy się 
o tłumaczenie oraz dystrybucję  
Pisma Świętego. /

BLISKI WSCHÓD
27. Środa
TURCJA: Módlmy się nadal o ame-
rykańskiego pastora Andrew 
Brunsona, który ponad rok temu 
został aresztowany. Módlmy się 
o jego uwolnienie oraz o to, aby 
Jezus wspierał go i jego rodzinę 
w tym trudnym czasie. /

28. Czwartek
LIBAN: W ostatnich latach wiele 
kościołów dbało z zaangażowa-
niem o uchodźców z Syrii. Dziękuj-
my za to Bogu i prośmy, aby wy-
korzystywał ich wkład dla swoich 
celów oraz błogosławił przez nich 
wielu uchodźcom. Módlmy się, aby 
wolontariusze mieli ciągle nowe siły 
i radość ze swojej służby. /

29. Piątek
IRAK: Sytuacja polityczna na pół-
nocy Iraku pozostaje nadal napięta 
po referendum w Kurdystanie. 
Wielu dawnych mieszkańców Do-
liny Niniwy zwleka z powrotem. 
Módlmy się o pokój i Bożą ochronę 
dla chrześcijan, ale także o mą-
drość – jak powinni postąpić w tej 
sytuacji. /

30. Sobota
SYRIA: Módlmy się o chrześci-
jańskich liderów, takich jak 
pastor Edward i jego żona Rana, 
którzy mimo niebezpieczeństwa 
i niedostatku nadal służą w Syrii 
Jezusowi Chrystusowi. Poprzez 
budowę centrów nadziei – wy-
męczeni chrześcijanie mogą się 
wzmocnić oraz zyskać nowe siły 
i motywację. /

31. Niedziela
ARABIA SAUDYJSKA: Nawal* 
kroczy za Jezusem, jednak gdy-
by jej mąż i krewni dowiedzieli 
się o tym, mogłoby kosztować 
ją to własne życie. Módlmy się 
o  ochronę dla Nawal, wzmocnie-
nie jej wiary i mądrość w tym, jak 
ma się zachować. Módlmy się tak-
że, aby jej mąż poznał Jezusa. /

*Imię zmienione 

Behnam Irani z kartką 
pełną słów zachęty

Thao Apao
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