
Obchody Bożego Narodzenia w Bangladeszu: szczególna okazja dla chrześcijan 
nawróconych z islamu do wspólnej modlitwy i wspólnoty

6. Poniedziałek
SYRIA: Mimo groźby prześladowań 
coraz więcej Kurdów i Druzów  
przyjmuje Jezusa Chrystusa jako 
swojego Pana i Zbawiciela. Módl-
my się, aby Chrystus umacniał ich, 
chronił i umożliwiał im spotykanie 
się z innymi chrześcijanami. /

7. Wtorek
IRAK: Prześladowania i brak per-
spektyw wywołały u wielu chrze-
ścijan traumę, odciskając piętno na 
małżeństwach i całych rodzinach.  
Lokalni partnerzy Open Doors szkolą 
liderów oraz osoby, których zadaniem 
jest niesienie pomocy osobom, które 
doznały traumy. Módlmy się, aby Je-
zus Chrystus za ich pośrednictwem 
wzmocnił cierpiący Kościół w Iraku. /

8. Środa
IRAK: Po siedmiu latach od kapi-
tulacji IS, nieliczni chrześcijanie 
ponownie zamieszkują Równinę 
Niniwy. Nie są jednak wolni od 
skutków doznanych cierpień. Sy-
tuacja w regionie nadal jest bardzo 
niestabilna, a warunki życia są trudne. 
Brakuje miejsc pracy oraz infrastruk-
tury. Módlmy się o ochronę, zaufanie 
i perspektywy na lepszą przyszłość, 
szczególnie dla młodzieży. /

AFRYKA NA 
POŁUDNIU    
OD SAHARY
9. Czwartek
WYSPY WSCHODNIOAFRYKAŃ-
SKIE: Kade* jest młodym chrześcija-
ninem nawróconym z islamu. Rodzice 
próbowali siłą zmusić go do zmiany 
religii. Ponieważ ich działania nie 
przyniosły oczekiwanego rezultatu, 

jańskich kobiet (patrz strony 3–4). 
Prośmy Chrystusa o uzdrowienie 
duchowe i psychiczne wykorzysta-
nych seksualnie kobiet. Módlmy się 
o uwolnienie od wstydu i pogardy 
oraz odbudowę perspektyw na przy-
szłość. /

4. Sobota
ŚWIAT: Módlmy się o siłę dla chrze-
ścijańskich kobiet takich jak Ma-
lana* z Laosu, których mężowie zo-
stali uwięzieni za wiarę w Jezusa 
Chrystusa (zobacz strony 8–9). Nie 
tylko martwią się o swoich mężów, 
ale muszą teraz same utrzymać ro-
dzinę, biorąc na siebie dodatkowe 
obowiązki. /

BLISKI 
WSCHÓD 
I AFRYKA PŁN.
5. Niedziela
ALGIERIA: Sąd Apelacyjny utrzymał 
w mocy wyrok skazujący pastora 
Rashida i jego współpracownika 
Nouha. Obaj zostali skazani na rok 
więzienia w zawieszeniu i grzywnę 
za »prozelityzm«, a ich kościół zo-
stał zamknięty. Módlmy się, aby oni 
i ich kościół doświadczyli Bożego 
pokoju. /

KOBIETY 
W KOŚCIELE
1. Środa
BLISKI WSCHÓD: Kobiety w niektó-
rych krajach żyją pod ścisłą kontrolą 
członków rodziny. Kiedy nawracają 
się na chrześcijaństwo, nie mogą 
jawnie praktykować swojej reli-
gii (patrz str. 3–4). Módlmy się, aby 
nie zabraniano im uczestniczenia 
w spotkaniach Kościoła, podczas 
których mogą uczyć się o Jezusie 
Chrystusie. /

2. Czwartek
REGION ZATOKI PERSKIEJ: Każdego 
roku setki chrześcijańskich kobiet 
zamieszkujących region Zatoki 
Perskiej pada ofiarą uprowadzeń 
i przymusowych małżeństw (patrz 
strony 5–7). Módlmy się za uprowa-
dzone kobiety, aby nie przestawały 
ufać Jezusowi, oraz miały możliwość 
pozostawania w kontakcie ze swoimi 
rodzinami. Niech Chrystus objawi się 
ich dzieciom i mężom. /

3. Piątek
KRAJE ISLAMSKIE: Islamscy ekstre-
miści w Afryce i Azji usiłują osłabić 
oraz zniszczyć rodziny i społeczno-
ści poprzez atakowanie chrześci-

KALENDARZ MODLITW 12/2021 przekazali Kade w ręce funkcjona-
riuszy policji, którzy w więzieniu pró-
bują odwieść go od podjętej decyzji. 
Prośmy Chrystusa, aby przeprowadził 
Kade przez tę trudną sytuację, a także 
objawił się jego rodzicom. /

10. Piątek
RÓG AFRYKI: Asman* był pracow-
nikiem policji. Został pobity i trafił 
na cztery tygodnie do aresztu, kiedy 
przełożony znalazł w jego laptopie 
literaturę chrześcijańską. Po tym 
incydencie Asman stracił pracę oraz 
opuściła go żona. Przeżył traumę, 
a w wyniku pobicia doznał trwałego 
uszkodzenia ręki. Módlmy się o jego 
fizyczne i duchowe uzdrowienie. /

11. Sobota
ERYTREA: Haile Naigzhi jest jednym 
z tysięcy chrześcijan aresztowanych 
w ciągu ostatnich 20 lat za przyna-
leżność do niezarejestrowanego 
kościoła. Módlmy się o pocieszenie 
i siłę dla niego. Od maja 2004 r. jest 
przetrzymywany w więzieniu, które 
słynie z fatalnych warunków. /

12. Niedziela
ERYTREA: Dr Kiflu Gebremeskel od 
ponad 17 lat przebywa w więzieniu. 
Przed objęciem pracy duszpaster-
skiej wykładał matematykę na Uni-
wersytecie w Asmarze. Jego żona 
i dzieci nie widziały się z nim od dnia, 
kiedy został aresztowany. Módlmy 
się, aby Chrystus umacniał i zachęcał 
Dr Kiflu i jego rodzinę. /

13. Poniedziałek
ETIOPIA: Podczas wojny domowej 
w regionie Tigraj chrześcijanie wie-
lokrotnie padali ofiarą ostrzałów 
wymienianych przez strony konfliktu.
Módlmy się o szybkie zakończenie 

walk i mądrość dla osób, które mają 
władzę, aby je zakończyć. Módlmy 
się również za chrześcijan, aby byli 
światłem i solą w czasie trwającego 
kryzysu. /

14. Wtorek
KENIA: Kiedy mąż Ellah* dowie-
dział się, że została chrześcijanką, 
stał się agresywny i zabronił jej 
dalszego uczęszczania na nabo-
żeństwa. Za każdym razem, gdy wy-
chodzi do kościoła, Ellah wie, że jeśli 
jej mąż dowie się o tym, to może ją 
ukarać, a nawet zabić. Módlmy się, 
aby mąż Ellah nawrócił się do Boga. /

15. Środa
DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA 
KONGA: 1 października agresorzy 
z islamskiej milicji ADF wtargnęli 
na teren kościoła w Komandzie. 
Zabili żonę pastora i ich wnuka 
oraz uprowadzili ponad 50 osób. Od 
maja w podobnych atakach zginęły 
setki ludzi. Módlmy się o ustanie 
przemocy. /

16. Czwartek
REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃ-
SKA: Aria odmówiła przejścia na 
islam i poślubienia muzułmanina. 
Z tego powodu została zgwałcona 
przez islamskiego fanatyka. Gro-
ził, że następnym razem ją zabije. 
Prośmy Boga wszelkiej pociechy (2 
Kor 1,3), aby napełnił Arię głębokim 
pokojem. /

Aria przed budynkiem swojej 
wspólnoty

17. Piątek
SAHEL: W październiku na wolność 
została wypuszczona zakonnica 
Gloria Argoti, jedna spośród kil-
korga pracowników organizacji 
pomocowych i zgromadzeń misyj-
nych porwanych przez islamistów 
w ostatnich latach. Dziękujmy Je-
zusowi za uwolnienie siostry Glorii 
i módlmy się za Jeffa Woodke (60) 
oraz Kena Elliotta (87), którzy znaj-
dują się w rękach porywaczy od 
ponad pięciu lat. /

AZJA PŁD. 
I PŁD.-WSCH.
18. Sobota
AFGANISTAN: Talibowie próbują 
wytropić ukrywających się w kraju 
chrześcijan. »Krąży lista z naszymi 
nazwiskami« – mówi Saad*. »Kil-
ka osób już straciło życie. Kilkoro 
chrześcijan zostało porwanych, inni 
zaginęli. Czujemy się jak ofiary jakie-
goś ogromnego kataklizmu«. Speł-
nijmy prośbę Saada: »Jeśli kochacie 
Jezusa, módlcie się za nas«. / 

19. Niedziela
INDIE: W ostatnich miesiącach hin-
duscy nacjonaliści w środkowych 
Indiach podsycali nienawiść do 
chrześcijan masowymi protestami 
oraz rozpowszechnianymi oszczer-
stwami. Wzywali także policję do 
rozprawienia się z przywódcami 
chrześcijańskimi. Módlmy się, aby 
Jezus napełnił chrześcijan swoim 
pokojem, dał im odwagę i mądrość, 
aby nie pozwolili się zastraszyć. /



i wspólnotę oraz aby jego rodzina 
nawróciła się do Chrystusa. / 20. Poniedziałek

NEPAL: Po śmierci męża Sita* wraz 
z synem zamieszkali u jej rodziców. 
Ponieważ Sita jest chrześcijanką, 
jej hinduska rodzina nękała ją do 
tego stopnia, że w końcu Sita nie 
miała wyjścia i zdecydowała się 
na ucieczkę z domu. Sita znalazła 
schronienie i pomoc u chrześcijan. 
Módlmy się, aby jej rodzina poznała 
Jezusa Chrystusa. /

ścijan z Bibliami oraz materiałami 
szkoleniowymi, a także o ochronę 
dla nich podczas tej niebezpiecznej 
pracy. / 

AMERYKA       
ŁACIŃSKA
29. Środa
KOLUMBIA: Uzbrojone gangi kontro-
lujące całe regiony atakują chrze-
ścijan, którzy głoszą Ewangelię 
i pomagają ludziom uwolnić się od 
uzależnień. Prośmy Jezusa Chrystusa, 
aby chronił swoich naśladowców 
przed atakami i doprowadził członków 
gangów do wiary w Boga. /

30. Czwartek
KOLUMBIA: Kultura wielu rdzennych 
plemion to mieszanka rzymskiego 
katolicyzmu z szamanizmem. Osoby, 
które odwracają się od takich wie-
rzeń, traktowane są przez członków 
lokalnych społeczności jako zdraj-
cy. Módlmy się o ochronę dla tych 
chrześcijan. / 

31. Piątek
MEKSYK: Zorganizowane grupy 
przestępcze są rozsiane po całym 
kraju. Ich ofiarami padają przywód-
cy chrześcijańscy, którzy krytykują 
przestępczość oraz prowadzoną 
przez nich działalność. Módlmy się 
o ochronę, odwagę i mądrość dla 
liderów, ich rodzin oraz wspólnot. /

 *Imię zmieniono

List do Galacjan 3,27–28
>> Bo wszyscy, którzy zostaliście w  
Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście  
się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani  
Greka, nie masz niewolnika ani wolnego,  
nie masz mężczyzny ani kobiety; albo-
wiem wy wszyscy jedno jesteście w  
Jezusie Chrystusie.KA

LE
N

DA
RZ

 M
OD

LI
TW

OPEN DOORS 12//2021przechodzą z jednej strony na drugą, 
zwłaszcza jeśli są to chrześcijanie. 
Módlmy się o Boże prowadzenie 
i ochronę dla wszystkich zaangażo-
wanych w tę niebezpieczną pracę. /

26. Niedziela
CHINY: Uroczystości Bożego Naro-
dzenia są ściśle monitorowane. Tylko 
ograniczona liczba osób może się 
zgromadzać, a w sieci wiadomość 
o święcie narodzin Zbawcy w ogóle 
nie może być rozpowszechniana.
Módlmy się, aby pomimo wysiłków 
rządu, który stara się powstrzymać 
rozprzestrzenianie się Ewangelii, 
wielu Chińczyków nawróciło się do 
Chrystusa. /

27. Poniedziałek
CHINY: Władze dążą do ograniczenia 
wpływu chrześcijaństwa na społe-
czeństwo poprzez zwiększenie presji 
na kościoły. Dziękujmy Chrystusowi 
za to, że pomimo zaostrzonej inwi-
gilacji partnerzy Open Doors nadal 
są w stanie docierać do wspólnot 
w różnych miejscach oraz prowadzić 
seminaria na temat radzenia sobie 
z prześladowaniami. /

28. Wtorek
CHINA: Kontrola państwa jest szcze-
gólnie uciążliwa w regionach, w któ-
rych żyje ludność wyznająca bud-
dyzm oraz islam. Z tego powodu nie 
łatwo jest odnaleźć ukrywających 
się chrześcijan. Prośmy Chrystusa, 
aby współpracownicy Open Doors 
potrafili dotrzeć do samotnych chrze-

21. Wtorek
INDONEZJA: Muhammad Kece, 
chrześcijanin nawrócony z isla-
mu, został aresztowany w sierpniu 
2021 r. za publikację filmów wideo, 
w których krytycznie wyrażał się 
wobec islamu. W więzieniu jest 
szykanowany i poniżany. Módlmy 
się o uzdrowienie Muhammada 
i ochronę przed kolejnymi atakami. /

AZJA             
ŚR. I WSCH. 
22. Środa
AZJA ŚRODKOWA: »Lepiej by było, 
gdybyś był mordercą niż chrześci-
janinem!« – wyzwał 22-letniego 
Amiela* jego wujek, pobił go i gro-
ził, że go powiesi. Rodzice Amiela 
również próbowali zmusić go do 
powrotu do islamu. Ostatecznie 
Amiel uciekł z rodzinnego domu. 
Módlmy się, aby znalazł pracę 

Sita codziennie czyta Biblię. 
Szczególnie lubi Psalm 102 
zachęcający, by była wierna 

Po ucieczce z domu, Amiel chce 
służyć Jezusowi Chrystusowi 
w innym miejscu

23. Czwartek
AZJA ŚRODKOWA: Kiedy Zjura* 
rozmawiał z mieszkańcami pewnej 
wioski o zbawczym poselstwie Je-
zusa Chrystusa, mieszkańcy pobili 
go i zranili w oko. Zjura przebaczył 
napastnikom i nadal odważnie 
mówi o Jezusie. Dziękujmy Bogu, 
że Zjura nie odniósł cięższych ob-
rażeń, prośmy o błogosławieństwo 
i ochronę dla niego. /

24. Piątek
KOREA PÓŁNOCNA: Dziś Północni 
Koreańczycy obchodzą urodziny 
Kim Dzong Suk, żony założyciela 
państwa Kim Ir Sena, która jest 
czczona jako »Matka Korei Północ-
nej«. Zamiast kolęd śpiewane są 
piosenki na cześć rodziny Kimów. 
Módlmy się za chrześcijan, którzy 
dziś wspominają narodziny swojego 
Zbawcy i Króla. /

25. Sobota
KOREA PÓŁNOCNA: Za pośrednic-
twem sieci kontaktów w Chinach 
partnerzy Open Doors dostarczają 
Północnym Koreańczykom żyw-
ność i lekarstwa. Jednak granica 
jest ściśle strzeżona, a tajni agen-
ci poszukują osób, które często 
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