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DZIECI
I MŁODZIEŻ

1. Sobota

EGIPT: Marco i Mina byli świadkami rozstrzelania ich ojca
przez islamistów 26 maja 2017
r. Bracia w wieku 14 i 10 lat byli
ciężko straumatyzowani (patrz
str. 4–5). Dziękujmy, że czują się
już nieco lepiej i módlmy się, aby
Jezus Chrystus nadal ich uzdra
wiał i pocieszał. /

2. Niedziela

KOLUMBIA: W ośrodku dla dzieci
prowadzonym przez Open Doors
dzieci prześladowanych chrześcijan mogą dorastać bezpiecznie
w dobrej atmosferze (patrz str.
6–7). Dziękujmy Jezusowi Chrystu
sowi za tę możliwość i módlmy się
za dzieci, które często doświad
czały trudnych rzeczy i chociaż
są teraz bezpieczne, to pozostają
oddzielone od swoich rodzin. /

3. Poniedziałek

ETIOPIA: Na spotkaniu dla młodzieży zorganizowanym przez
Open Doors młodzi chrześcijanie, którzy doświadczyli prześladowań ze względu na swoją
wiarę, mogli choć na pewien
czas uciec od codziennego życia
(patrz strony 8–9). Dziękujmy, że
dzieci i młodzież zostały wzmoc
nione i zachęcone w wierze
poprzez wspólne bycie, studio
wanie Biblii i wspólne działania. /



4. Wtorek

NIGERIA: Rashida (7 l.) została
postrzelona, a jej przyjaciółka
zginęła w ataku muzułmańskich
pasterzy Fulani na jej wioskę
(patrz str. 10–11). Módlmy się za nią
i wszystkie inne dzieci, które do
świadczyły podobnych rzeczy i są
przez to straumatyzowane. /

5. Środa

UGANDA: Chrześcijanka Mellina
przyjęła do siebie Hadiję, która
była regularnie bita przez swojego
muzułmańskiego ojca, ponieważ
nie przestała chodzić do kościoła. Wielu chrześcijan modliło się
za nich i pisało do nich (patrz str.
12–13). Dziękujmy Jezusowi za tę
zachętę i za to, że w międzyczasie
relacja z ojcem Hadiji uległa po
prawie. /

6. Czwartek

AZJA ŚRODKOWA: W szczególności praca chrześcijańska z dziećmi
i młodzieżą podlega ścisłym ograniczeniom. Módlmy się za odważ
nych chrześcijan, takich jak Pastor
Emir* (patrz str. 14), którzy mimo
tego nie są zniechęceni do mówie
nia młodym ludziom o Jezusie. /

AFRYKA NA PŁD.
OD SAHARY

7. Piątek

DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA
KONGA: Większość ludności
chrześcijańskiej w północnowschodniej części kraju

poważnie cierpi z powodu ataków
islamskich ekstremistów, którzy
używają brutalnej siły. Módlmy
się, aby Jezus Chrystus pocieszył
wszystkich tych, którzy stracili blis
kich i położył kres przelewu krwi. /

8. Sobota

UGANDA: Matka sześciorga dzieci
Maryam* została odrzucona przez
męża Saliha*, gdy dowiedział się,
że stała się chrześcijanką. Popro
śmy Jezusa Chrystusa, aby mogła
zarabiać wystarczająco, żeby móc
utrzymać swoją rodzinę. Módlmy się
również, aby Salih poznał Jezusa. /

9. Niedziela

KENIA: Na początku października
dwóch chrześcijańskich nauczycieli zostało zastrzelonych
w ataku na ich szkołę na granicy
z Somalią. Islamska grupa Al
Shabaab ciągle atakuje grupy
chrześcijańskie i instytucje w pół
nocno-wschodniej Kenii. Módlmy
się, aby Jezus pomógł mniejszości
chrześcijańskiej w tym regionie. /

10. Poniedziałek

ETIOPIA: Aby »ukarać« go za
wiarę w Jezusa, muzułmańscy
mieszkańcy wioski zaatakowali
chrześcijanina o imieniu Nuredi.
Zniszczyli jego dom i całą jego
własność. Prośmy Jezusa Chry
stusa, aby napełnił Nuredi swoim
pokojem i pomógł mu trzymać
się wiary i budować na nowo
swoje życie. /

11. Wtorek

ERYTREA: Kiedy jej mąż został
aresztowany jako pastor kościoła
nieuznawanego przez państwo,
Aster* musiała sama zająć się
czwórką dzieci. Rodzina nadal
znajduje się pod presją z powodu
swojej wiary. Módlmy się za Aster,
jej dzieci i męża w więzieniu. /

12. Środa

SUDAN: W październiku w Nyala
(prowincji Darfuru Południowego) dziesięciu chrześcijan
nawróconych z islamu zostało
aresztowanych na okres tygodnia.
Dziewięciu z nich pod wpływem
tortur zadeklarowało powrót do
islamu - apostazja z islamu jest ka
rana w Sudanie śmiercią. Módlmy
się o ich uzdrowienie, odbudowę
i ochronę. /

13. Czwartek

CZAD: Achta, 20-letnia młoda kobieta, doświadczyła wielu trudności od momentu podjęcia decyzji
o pójściu za Jezusem (ze względu
na jej silnie muzułmańskie środowisko). Niemniej jednak, zachowuje
wiarę i ma ogromny zapał w przeka
zywaniu dzieciom Dobrej Nowiny
o Jezusie. Módlmy się o Boże bło
gosławieństwo w tej służbie. /

14. Piątek

NIGER: Módlmy się o wytrwałość
i wzrost w wierze dla 17-letniej
Amary. Imam z jej wioski oraz
dwóch muzułmańskich krewnych
próbowało skłonić ją do wyparcia
się Jezusa i spalenia Biblii. Odmó
wiła, a następnie uciekła wśród

gróźb do swojej chrześcijańskiej
rodziny. /

15. Sobota

NIGERIA: Boko Haram ogłosiło,
że chrześcijańska studentka
Leah Sharibu, porwana w lutym,
oraz pielęgniarka Alice Loksha
Ngaddah, również chrześcijanka
i matka dwójki dzieci (5 l. i 2 l.),
będą dożywotnio przetrzymywane jako niewolnice. Prośmy
Jezusa Chrystusa, aby uwolnił ich
i pozwolił im wrócić do domu. /

Leah

16. Niedziela

WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ: Kiedy Louise (29 l.) została
chrześcijanką, jej mąż i wszyscy
inni muzułmańscy krewni odwrócili się od niej. Jest regular
nie obrażana oraz przeklinana.
Prośmy Jezusa Chrystusa, aby
pocieszał ją i dostarczał jej oraz
dwójce dzieci wszystkiego, czego
potrzebują. /

17. Poniedziałek

GWINEA: 31-letni Ibrahima postanowił w kwietniu pójść za
Jezusem. Wtedy jego krewni byli
bardzo źli i grozili, że go zabiją.
Módlmy się o ochronę dla Ibra
himy, który znalazł schronienie

u innego chrześcijanina; a także
módlmy się za jego żonę, dwójkę
dzieci i innych członków rodziny,
aby poznali Jezusa Chrystusa. /

AFRYKA PŁN./

BLISKI WSCHÓD

18. Wtorek

MAROKO: Módlmy się za drugie młode pokolenie Kościoła
w tym kraju. W obliczu podej
mowanych przez społeczeń
stwo prób przywrócenia ich do
islamu, młodym chrześcijanom
bardzo trudno jest pozostać
wiernym Kościołowi. Poprośmy
Jezusa Chrystusa, aby dotykał
ich osobiście, by rozwijali z Nim
żywą relację. /

19. Środa

ALGIERIA: 16 października władze zamknęły kolejny kościół
w regionie Kabylia. Społeczność
ta istnieje od ponad 5 lat i liczy
około 300 członków. Poprośmy
Jezusa Chrystusa, aby pokazał
im, jak i gdzie mogą nadal zgro
madzać się na nabożeństwach
oraz, by nie zamykano więcej
kościołów. /

20. Czwartek

LIBIA: Chrześcijanka Amida*
jest nękana przez muzułmańskich mężczyzn, którzy chcą ją
poślubić. Módlmy się, aby pozo
stała silna w wierze. Presja jest
wielka, ale wie również, że mał
żeństwo z muzułmaninem jesz
cze bardziej utrudniłoby jej życie
oraz dalszą drogę z Jezusem. /
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Andrew Brunson i jego żona Norine
tuż po uwolnieniu

21. Piątek

TURCJA: Dziękujmy Jezusowi
Chrystusowi za to, że amerykański pastor Andrew Brunson
został ostatecznie zwolniony
12 października po dwóch latach więzienia. Został oskarżo
ny o szpiegostwo i działalność
terrorystyczną i mógł zostać ska
zany na 35 lat więzienia. Teraz
wraz z żoną wrócił do USA. /

22. Sobota

IRAN: W okresie Bożego Narodzenia chrześcijanie w tym kraju
są szczególnie ostrożni, poniew
aż w ostatnich latach w owych
dniach liczba aresztowań rosła.
Prośmy Jezusa, aby Jego naśla
dowcy mogli świętować Boże
Narodzenie w tym roku bez
przeszkód i o to, by jeszcze wię
cej Irańczyków zrozumiało Jego
przesłanie miłości. /

AZJA
PŁD.- WSCH.

23. Niedziela

AFGANISTAN: Módlmy się za
kilku rdzennych chrześcijan

w kraju zniszczonym przez wojnę i przemoc. Są oni zmuszani do
zachowania w tajemnicy wiary
przed rodziną, przyjaciółmi, sąsia
dami i społeczeństwem. Nawet
samo podejrzenie, że ktoś może
być chrześcijaninem, prowadzi
do poważnych prześladowań,
łącznie z morderstwem. /

24. Poniedziałek

CHINY: Urzędnicy rządowi przeprowadzili naloty na kilkaset
niezarejestrowanych kościołów
domowych w środkowych Chinach. Zostały z nich usunięte
krzyże, skonfiskowano Biblie
i inne materiały chrześcijańskie.
Niektóre budynki zostały nawet
całkowicie zniszczone. Módlmy
się o Bożą ingerencję. /

25. Wtorek

BHUTAN: Dziękujmy Jezusowi
Chrystusowi za wydanie nowej
płyty z pieśniami uwielbienia
w języku Dzongkha. Pastor, który
napisał piosenki, rozdawał płytę
taksówkarzom, którzy teraz włą
czają ją podczas swoich podróży.
Prośmy Jezusa, aby przyciągnął
ludzi do siebie, nawet jeśli zmiana
wiary jest zabroniona. /

MYANMAR: Buddyjscy ektremiści
próbują teraz intelektualnie przeciwdziałać rozwojowi wspólnot
chrześcijańskich. W związku z tym
wiarę chrześcijańską przedstawia
się jako nienaukową, ograniczoną
i nietolerancyjną. Módlmy się
o czujność i wytrwałość dla chrze
ścijan i o to, aby Jezus odpowied
nio ich wyposażał, by potrafili wła
ściwie radzić sobie z wyzwaniami. /

INDIE

29. Sobota

INDIE: 15 chrześcijańskich rodzin
w środkowych Indiach jest społecznie wykluczonych z powodu
swojej wiary. Nie wolno im już
korzystać z publicznej studni i nikt
nie powinien z nimi rozmawiać. Do
tego dochodzą groźby. Prośmy Je
zusa Chrystusa, aby dał wierzącym
wytrwałość i ufność. /

27. Czwartek

30. Niedziela

28. Piątek

31. Poniedziałek

FILIPINY: Rok po wyzwoleniu
miasta Marawi od islamskich
bojowników, tysiące chrześcijan
wciąż nie może wrócić do domu.
Módlmy się o skuteczny postęp
w odbudowie miasta i o dobre
współistnienie ludności chrześci
jańskiej oraz muzułmańskiej. /

SRI LANKA: Szczególnie pastorzy
są pod silną presją mnichów
buddyjskich i ich zwolenników.
Buddyści grożą na przykład
wydaleniem ich z kraju. Prośmy
Jezusa Chrystusa o siłę i odwagę
dla pastorów, a także ochronę dla
ich rodzin. /

INDIE: Módlmy się o pocieszenie
dla żony i czwórki dzieci chrześcijanina Unga Karmy, zamordowanego we wrześniu. Mieszkańcy
wioski podżegali przeciwko niemu
Naksalitów (uzbrojonych komuni
stów), twierdząc, że jest on informa
torem policji. Następnie Naksalici
porwali i zabili go. /

INDIE: Na północy kraju niepokojąco wzrosła liczba ataków na
wspólnoty chrześcijańskie. Kościoły zostały zamknięte, a pasto
rów aresztowano. W tym regionie
hinduscy ekstremiści są często
wspierani przez policję. Prośmy
Jezusa Chrystusa o Jego ochronę
dla kościołów i mądrość dla ich
przywódców. /
		

		
*Imię zmienione
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26. Środa

Psalm 8,3 a

>> Sprawiłeś, że usta dzieci
i niemowląt oddają Ci chwałę na
przekór Twym przeciwnikom.

