
4. Środa
SYRIA: Choć ustały działania wo-
jenne, ze względu na katastrofal-
ną sytuację gospodarczą, duża 
część ludności jest uzależniona 
od wsparcia innych, aby móc 
przetrwać (patrz str. 6-7). Módlmy 
się, aby Bóg troszczył się o swoje 
dzieci i dawał kościołom środki, 
których potrzebują, aby pomagać 
innym. / 
 

5. Czwartek
SYRIA: Podczas wojny wielu pa-
storów i księży zostało zmuszonych 
do opuszczenia kraju, dlatego ko-
ścioły pilnie potrzebują nowych 
przywódców (patrz str. 9-11). Po-
nadto, wielu muzułmanów odnalazło 
wiarę w Jezusa, a teraz potrzebują 
nauczycieli i mentorów. Prośmy 
Jezusa, aby powoływał i wyposażał 
osoby do służby w Kościele. /

6. Piątek
SYRIA: Wielu ludzi, również chrze-
ścijan, zostało naznaczonych  
 wojny. Prośmy Jezusa Chrystu-
sa, aby uzdrawiał złamane serca 
i używał tych, którzy powierzyli Mu 
swoje życie (patrz str. 13). / 

BLISKI WSCHÓD/
AFRYKA PŁN.
7. Sobota
TURCJA/IRAN: Módlmy się o irań-
skich chrześcijan, którzy uciekli 
przed prześladowaniami do Turcji. 
Warunki życia są trudne, a chrze-
ścijanie obawiają się nasilającej 
się dyskryminacji. Szczególnie, od 
kiedy o statusie uchodźcy decyduje 
turecka policja emigracyjna, a nie 
agencja ONZ ds. uchodźców. Mó-
dlmy się o życzliwość władz. / 

8. Niedziela
IRAN: Po ponad pięciu latach 
spędzonych w więzieniu, Ebrahim 
Firouzi został wypuszczony na wol-
ność; teraz czekają go jeszcze dwa 
lata na zesłaniu. Ebrahim Firouzi 
został skazany za działalność chrze-
ścijańską, która została uznana za 
wrogą państwu. Prośmy Jezusa 
Chrystusa, by dał mu cierpliwość 
i wewnętrzny pokój oraz by nadal 
się nim opiekował. /

9. Poniedziałek
PÓŁWYSEP ARABSKI: Dla szukają-
cych prawdy muzułmanów strach 
jest wielką przeszkodą w rozpo-
częciu życia z Jezusem. Obawia-
ją się oni negatywnych reakcji 
otoczenia i trudno im jest zaufać 
chrześcijanom, ponieważ boją się, 
że zostaną zdradzeni. Módlmy się, 
aby miłość Jezusa usunęła wszel-
ki strach. /

10. Wtorek
EGIPT: 4 października zmarł 40-let-
ni Amr Hussein Mohamed El-Say-
eh, rzekomo na skutek porażenia 
prądem. Jego przyjaciele podejrze-
wają, że został zamordowany. Mu-
zułmańska rodzina byłego nauczy-
ciela islamu wielokrotnie groziła mu 
śmiercią z powodu zmiany wiary. 
Módlmy się za jego krewnych, aby 
mogli poznać Jezusa jako swojego 
Zbawiciela. /

11. Środa
LIBIA: Ponieważ Abdel* wybrał 
życie z Jezusem, teraz musi ukry-
wać się przed swoją rodziną; Na-
sira* doświadcza wielu cierpień, 
ponieważ jest żoną muzułmanina.
Módlmy się dla nich o mądrość 
i wskazówki Ducha Świętego, jak 
powinni dalej żyć. /

12. Czwartek
TUNEZJA: Prośmy Jezusa Chry-
stusa o pomoc dla Zohry*, młodej 
wdowy - muzułmańska rodzina jej 
zmarłego męża grozi odebraniem 
jej trojga małych dzieci. Módlmy 
się, aby matka i dzieci mogły zostać 
razem i aby Jezus im błogosławił. /

13. Piątek
TUNEZJA: Behnam* został wypę-
dzony z domu przez członków rodzi-
ny, gdy dowiedzieli się, że został 
chrześcijaninem i opowiedział 
innym o swojej nowej wierze za 
pośrednictwem mediów społecz-
nościowych. Behnam otrzymuje 
wsparcie od innych chrześcijan. 
Módlmy się, aby wkrótce znalazł 
pracę, dzięki której będzie mógł 
sam się utrzymać. /

AFRYKA          

NA POŁUDNIE 
OD SAHARY
14. Sobota
DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA 
KONGA: Módlmy się za chrześcijan, 
którzy w tym roku stracili swoich 
bliskich, domy i środki do życia 
w wyniku ataków ekstremistów 
islamskich. Poprośmy Jezusa Chry-
stusa, aby wzmocnił i odbudował 
swój Kościół pomimo trudnych oko-
liczności. /
 

15. Niedziela
KAMERUN: Na północy kraju licz-
ne wioski chrześcijańskie zostały 
zaatakowane przez Boko Haram. 
Wielu chrześcijan jest przerażo-
nych i przygnębionych. Módlmy się 
za nich, aby odzyskali zaufanie do 
Jezusa i pewność, że On trzyma cały 
świat w swoich rękach. /
 

16. Poniedziałek
NIGERIA: Dziękujmy Jezusowi 
Chrystusowi za to, że dał Aishy 
radość i moc przebaczania w jej 
nowym życiu po tym, jak została 
zgwałcona przez islamskich eks-
tremistów. Aisha uczestniczyła 
w seminarium na temat radzenia 
sobie z traumą i otrzymała listy od 
chrześcijan z całego świata. Nie 
przestawajmy modlić się za nią,  
jej męża i synów. /

17. Wtorek
BURKINA FASO: W związku z na-
rastającą przemocą ze strony grup 
islamskich, która w tym roku wielo-
krotnie była wymierzona w chrze-
ścijan, lokalni przywódcy kościel-
ni proszą o wsparcie. Spełnijmy 
ich prośbę, wstawiając się przed 

SYRIA 
1. Niedziela
SYRIA: Módlmy się za chrześcijan, 
którzy przeżyli wojnę, ale z powodu 
wyczerpania i braku perspektyw 
na spokojne życie wraz z rodzinami 
chcą wyjechać ze swojej ojczy-
zny (patrz str. 3-5). Prośmy Jezusa 
Chrystusa, aby na nowo napełnił 
ich nadzieją, siłą i odwagą, aby po-
zostali w kraju i przekazywali Jego 
miłość tym, którzy Go nie znają. /

2. Poniedziałek
SYRIA: Wielu chrześcijan z obawą  
obserwuje rosnące poparcie rzą-
du dla wpływu islamu na edukację 
oraz wzmocnienie środowiska 
muzułmańskiego w kręgach rzą-
dowych (patrz str. 4). Módlmy się, 
aby nie powodowało to dalszej 
dyskryminacji i ograniczania wol-
ności kościołów w Syrii. / 

3. Wtorek
SYRIA: Jinas Rober – mąż Jiny 
został porwany przez islamistów 
w 2013 roku (patrz str. 6-7). »Każde-
go dnia modlę się: ›Panie, proszę, 
przyprowadź go z powrotem do 
domu‹« – mówi ze łzami. Prośmy 
Jezusa o Jego pocieszenie i pomoc 
dla niej i jej 7-letniego syna Abra-
hama. /

Bogiem za naszymi braćmi i sio-
strami w Burkina Faso i prośmy 
Go o pokój dla tego kraju. /

AZJA
18. Środa
AZJA ŚRODKOWA: Władze rzą-
dowe włożyły wiele wysiłku, aby 
zaszkodzić pastorowi Rahat*, aby 
zmusić go do opuszczenia kraju. 
Dziękujmy, że spotkał na swojej 
drodze chrześcijan, z którymi może  
mieć społeczność i prośmy Jezusa, 
aby Rahat mógł wkrótce znowu 
zamieszkać z żoną i pięciorgiem 
dzieci. /
 

19. Czwartek
CHINA: Qin* jest chrześcijani-
nem nawróconym z buddyzmu 
i przebywa w więzieniu od sze-
ściu lat, ponieważ głosił Ewan-
gelię osobom ze swojej grupy 
etnicznej. Kiedy został areszto-
wany, jego żona była w ciąży - 
nigdy nie widział swojego syna. 
Módlmy się, aby został uwolniony 
i mógł w końcu wrócić do domu. /

Jina i jej syn Abraham
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Aisha ze swoim synem otwierają 
listy zachęty 
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20. Piątek
CHINY/KOREA PŁN.: Chińska poli-
cja postępuje surowo z uchodź-
cami z Korei Północnej; są oni 
zatrzymywani i w większości 
przypadków odsyłani z powro-
tem do Korei Północnej. Jakiś 
czas temu, Joo Hee*, członkini 
grupy biblijnej, została areszto-
wana. Poprośmy Boga o cud, aby  
Joo Hee została uwolniona, 
a także o ochronę dla całej 
grupy. /
 

21. Sobota
KOREA PŁN.: Kilka miesięcy temu 
podczas nalotu na dom Jinsoo* 
policja znalazła jego Biblię.
»Chcę chwalić Jezusa w wolno-
ści«, powiedział odważnie. Nikt 
z wioski nie widział go od czasu 
tego incydentu. Módlmy się za 
chrześcijan, którzy są torturo-
wani i zabijani w obozach pracy 
i prośmy Jezusa Chrystusa, aby 
życzenie Jinsoo wkrótce stało się 
rzeczywistością dla wszystkich 
chrześcijan w Korei Północnej. /

22. Niedziela
INDIE: Lider hindusko-ekstre-
mistycznego ugrupowania RSS 
publicznie stwierdził, że kultura 
Indii zawsze była kulturą poko-
ju, a zwyczaj linczu pochodzi 
z Biblii. Takie wypowiedzi i fał-
szywe zarzuty mają na celu pod-
burzenie ludności Indii wobec 
chrześcijan. Poprośmy Jezusa 
Chrystusa, aby nie pozwolił na 
głoszenie takich kłamstw. / 
 

23. Poniedziałek
INDIE: 38-letni chrześcijanin 
został zaatakowany i zabity 
przez grupę 15 mężczyzn pod za-
rzutem sprzedaży wołowiny na 
rynku. Dwóch innych chrześcijan 
doznało poważnych obrażeń. Mó-
dlmy się za rodziny dotknięte tą 
tragedią oraz o Bożą pomoc i po-
cieszenie. /

24. Wtorek
ŚWIAT: Wielu chrześcijan na 
świecie musi obchodzić Boże 
Narodzenie w tajemnicy, w wię-
zieniu, opłakując bliskich, na 
wygnaniu lub żyjąc w strachu 
przed napaścią ekstremistów 
religijnych, lub aresztowaniem 
przez władze ich kraju. Prośmy 
Jezusa Chrystusa, aby Jego świa-
tło rozjaśniło wszelką ziemską 
ciemność, aby Jego uczniowie 
zostali napełnienie pokojem. / 

25. Środa
INDIE: Pastor Peter* jest prześla-
dowany, ponieważ jest chrześci-
janinem. Niedawno mieszkańcy 
wsi zwabili jego córkę w pułapkę; 
oskarżyli ją o kradzież telefonu 
komórkowego innej dziewczyny; 
pobili ją i jej matkę. Módlmy się, 
aby Jezus chronił tę rodzinę. / 

26. Czwartek
NEPAL: Kiedy Komal i jej mąż 
przestali oddawać cześć hindu-
skim bożkom, zostali wydziedzi-
czeni przez rodzinę i zerwano z  
nimi wszelkie kontakty. Nie prze-
stawali ufać Jezusowi. Kiedy mąż 
Komal zmarł, kobieta znalazła się 

w wielkiej potrzebie. Z pomocą 
innych chrześcijan otworzyła mały 
sklepik, dzięki któremu może utrzy-
mać swoją rodzinę. Dziękujmy Jezu-
sowi za Jego wierność i pomoc. / 

27. Piątek
NEPAL: Módlmy się o ochronę 
i wytrwałość dla Kirana*, który 
jest miejscowej wspólnoty dusz-
pasterzem  i jego rodziny. Ekstremi-
styczni hinduiści regularnie grozili 
jemu i jego bliskim. Mężczyzna 
musiał się ukrywać i ostatecznie 
na pewien czas musiał wyjechać 
z kraju. / 
 

28. Sobota
BANGLADESZ: Chrześcijanin Ma-
habu Rahman został wypędzony 
z domu przez swoją rodzinę, ponie-
waż pomimo ich gróźb, nie chciał 
wrócić do islamu. Znalazł schronie-
nie u pastora, ale jest przygnębiony 
i martwi się o swoją przyszłość. 
Poprośmy Jezusa Chrystusa, aby 
pozwolił Mahabu poczuć Jego 
obecność i prowadził go bezpiecz-
nymi ścieżkami. /

29. Niedziela
WIETNAM: Z powodu nawrócenia 
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się do Jezusa, Thuan* i Hien* oraz 
ich dzieci są ostracyzowani przez 
mieszkańców wioski; podczas 
ataku sąsiedzi i krewni zniszczyli 
również ich dom i zabrali im bydło. 
Poprośmy o bezpieczeństwo dla 
rodziny i siłę, by potrafili wybaczyć 
i zacząć wszystko od nowa. /
 

30. Poniedziałek
INDONEZJA: Módlmy się za Arifa* 
i jego żonę, którzy zostali wypę-
dzeni z domu przez jego szwagra, 
kiedy dowiedział się o ich wie-
rze w Jezusa. Z pomocą innych 
chrześcijan zbudowali sobie mały 
domek. Módlmy się, aby ich relacja 
z Jezusem pogłębiała się pomimo 
wrogości, z jaką się spotykają na co 
dzień. /

31. Wtorek
NIEMCY: 28 października, Open 
Doors, we współpracy z partnera-
mi, opublikował raport na temat 
deportacji chrześcijańskich kon-
wertytów w krajach prześlado-
wanych chrześcijan. Módlmy się, 
aby wywołało to pozytywne zmia-
ny i lepiej chroniło uchodźców na-
wróconych na chrześcijaństwo. /

               *Imię zmienione 
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>> Twoi ludzie zabudują prastare 
zwaliska, wzniesiesz budowle z  
odwiecznych fundamentów. 
I będą cię nazywać naprawcą 
wyłomów, odnowicielem rumo-
wisk – na zamieszkanie‹.

Komal i jego mały sklep
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