
3. Sobota
PÓŁWYSEP ARABSKI: Pokojówki 
z Azji i Afryki są często traktowane 
jak niewolnice i wykorzystywane 
seksualnie. Wśród nich jest wiele 
chrześcijanek, które nie mogą li-
czyć na pomoc muzułmanów. Jezu, 
prosimy Cię, pomóż im i połóż kres 
nadużyciom. /

4. Niedziela
PÓŁWYSEP ARABSKI: Sny i wizje 
o Jezusie zachęciły Yacouba* do 
przeczytania Biblii. Teraz podąża 
za Jezusem i odważnie opowiada 
o Nim innym, choć może go to kosz-
tować życie (patrz strony 6–7). Mó-
dlmy się, aby Jezus chronił Yacouba 
i aby dzięki jego służbie kolejni ludzie 
nawracali się do Boga. Módlmy się 
zwłaszcza o jego żonę i dzieci. /

5. Poniedziałek
PÓŁWYSEP ARABSKI: Muzułmanin, 
który się nawraca, może stracić 
wszystko: rodzinę, pracę, a nawet 
życie. Zmiana religii i rozmowy 
o Chrystusie to wielkie ryzyko. Pro-
śmy Boga o mądrość i odwagę dla 
nawróconych, aby mogli dzielić się 
z innymi miłością Jezusa. /

PÓŁWYSEP  
ARABSKI  
I KATAR
1. Czwartek
KATAR: Większość chrześcijan 
w tym kraju to migranci zarobkowi. 
Żyją i pracują w złych warunkach; 
spotykają się też z prześladowania-
mi ze strony współpracowników 
i pracodawców. Międzynarodowa 
krytyka zainicjowała dyskusję na 
temat reform w Katarze. Módlmy się, 
aby sytuacja uległa trwałej poprawie, 
a Jezus umacniał chrześcijan. /

2. Piątek
KATAR: Wśród rodzimych Katar-
czyków jest niewielu chrześcijan. 
Mogą oni uczestniczyć w prakty-
kach religijnych wyłącznie potajem-
nie, a w razie ujawnienia grożą im 
poważne prześladowania, a nawet 
śmierć. Módlmy się o wytrwałość 
i odwagę dla katarskich chrześcijan 
oraz możliwość zakładania wspól-
not, w których będą mogli razem 
studiować Pismo Święte i wzrastać 
w wierze. /

Chrześcijańscy pracownicy napływowi 
spotykają się na modlitwie i czytaniu 
Pisma Świętego



6. Wtorek
PÓŁWYSEP ARABSKI: W większości 
krajów Półwyspu Arabskiego import 
i posiadanie Biblii są zabronione. 
Módlmy się, aby chrześcijanie i po-
szukujący Boga uzyskali dostęp do 
Pisma Świętego. Jezu, chroń tych, 
którzy rozprowadzają Biblie przed 
karą ze strony władz. /

7. Środa
PÓŁWYSEP ARABSKI: Chrześci-
janki cierpią prześladowania na 
tle religijnym, ale także dlatego, że 
kobiety jako grupa społeczna są 
dyskryminowane i mają mniejsze 
prawa niż mężczyźni. Dziękujmy za 
chrześcijanki takie jak Latifah*, któ-
ra prowadzi posługę wśród kobiet 
i prośmy Jezusa, aby dzięki niej wiele 
osób otrzymało wsparcie, którego 
potrzebują. /

8. Czwartek
PÓŁWYSEP ARABSKI: Tahir* czuje 
się samotny, ponieważ nie ma kon-
taktu z chrześcijanami ze swojego 
kraju. Prośmy Jezusa, aby umocnił 
tego młodego człowieka w wierze 
i umożliwił mu spotkanie z dojrzałymi 
w wierze siostrami i braćmi, którzy 
będą mu towarzyszyć na drodze 
uczniostwa. /

9. Piątek
PÓŁWYSEP ARABSKI: Trwajmy 
w modlitwie za jemeńskich chrze-
ścijan, Adama* i jego żonę Hope*, 
którzy wraz z dwoma synami do-
świadczyli ciężkich prześladowań 
w Arabii Saudyjskiej, a obecnie 
mieszkają w bezpiecznym kraju. 
Rodzina wciąż przystosowuje się do 
nowego życia. »Pragnę podziękować 
każdej siostrze i bratu, którzy modlili 
się za mnie« – mówi Adam. /

10. Sobota
JEMEN: Dziękujmy Jezusowi Chry-
stusowi za to, że prześladowany 
podziemny Kościół w Jemenie nie zo-
stał całkowicie unicestwiony przez 
wojnę i prześladowania. Módlmy się 
o bezpieczne miejsca spotkań; Jezu, 
prosimy Cię o wzrost w wierze dla 
młodych chrześcijan oraz powołania 
nowych liderów. /

11. Niedziela
ARABIA SAUDYJSKA: Niemuzułmań-
skie spotkania są zakazane, dlatego 
chrześcijanie mogą gromadzić się 
jedynie w domach prywatnych. Mó-
dlmy się za liderów wspólnot chrze-
ścijańskich takich jak Achmad*, aby 
Jezus Chrystus umocnił ich w służbie 
i budował przez nich swój Kościół 
w regionie uznawanym za serce 
islamu. /

BLISKI 
WSCHÓD
12. Poniedziałek
BLISKI WSCHÓD: Steven* jest mło-
dym, arabskim chrześcijaninem, 
który odważnie głosi Ewangelię 
w mediach społecznościowych, 
nawet gdy jest z tego powodu ob-
rażany i zastraszany. Jezu, prosimy 
Cię, chroń Stevena i obdarz wewnętrz-
nym pokojem, aby był pewien swojej 
tożsamości w Tobie. Módlmy się o to, 
aby wielu ludzi znalazło Jezusa dzięki 
służbie Stevena. /

13. Wtorek
IRAK: Wielu chrześcijan przeżywa 
traumę z powodu wojny i prześla-
dowań. Dziękujmy za 30 chrześcijan, 
którzy obecnie kończą dwuletnie 
szkolenie, aby służyć jako doradcy 



16. Piątek
IRAN: Fariba Dalir spędziła ponad 
sześć miesięcy w więzieniu. 18 
października została przedtermi-
nowo zwolniona. Sąd skazał Faribę 
na dwa lata więzienia za jej zaan-
gażowanie w działalność kościoła 
domowego. Dziękujmy Jezusowi 
Chrystusowi za to, że znowu jest 
z mężem i córką. /

17. Sobota
IRAN: Módlmy się za Gholamreza. 
Choć jest niewinny, od kilku mie-
sięcy przebywa w więzieniu tylko 
dlatego, że jest chrześcijaninem. 
Gholamrez skończył pięćdziesiąt lat 
i choruje na raka. Módlmy się, aby 
doświadczył namacalnej obecności 
Pana Jezusa Chrystusa. / 

18. Niedziela
IRAN: Chrześcijanka Malihe 
Nazari została skazana na 6 lat 
więzienia za działalność na rzecz 
kościoła domowego. Jest osadzo-
na w więzieniu Evin, które słynie 
z koszmarnych warunków. Chry-
ste, obdarz ją nadprzyrodzonym 
pokojem i radością oraz posłuż się 
nią jako swoją pośredniczką w tym 
miejscu cierpienia i rozpaczy, aby 
inni znaleźli drogę do Ciebie. /

19. Poniedziałek
IRAN: Sara Ahmadi i jej mąż 
Homayoun Zhaveh od czterech 
miesięcy przebywają w więzie-
niu z powodu angażowania się 
w prowadzenie kościoła domowe-
go. Homayoun cierpi na chorobę 
Parkinsona w zaawansowanym 
stadium. Módlmy się o cud, aby 
małżeństwo było dobrze traktowa-
ne i szybko zostało wypuszczone 
na wolność. /

ds. traumy. Módlmy się, aby Je-
zus Chrystus posłużył się nimi i aby 
cierpiące osoby znalazły w Nim 
uzdrowienie. /

14. Środa
IRAK: Od 2003 roku 80 % irackich 
chrześcijan opuściło kraj. Módl-
my się za Fadiego z Bagdadu oraz  
innych chrześcijan, którzy chcą 
pozostać w Iraku mimo niebezpie-
czeństwa i braku perspektyw. »Nie 
wszyscy chrześcijanie wyjechali 
z Iraku« – podkreśla Fadi. »My je-
steśmy solą ziemi. Nasza obecność 
w tym kraju jest ważna«. /

Fadi

15. Czwartek
IRAN: Dziękujmy Jezusowi za to, że 
17 października, po pięciu latach 
pobytu w więzieniu, Nasser Na-
vard Gol-Tapeh został ostatecznie 
wypuszczony na wolność.Nasser 
został skazany na dziesięć lat 
więzienia za zaangażowanie się 
w działalność kościoła domowe-
go. Módlmy się o nowy początek 
dla niego i uzdrowienie z obciążeń 
związanych z pobytem w więzieniu. /



ŚWIAT
20. Wtorek
ŚWIAT: W ostatnich latach nabo-
żeństwa bożonarodzeniowe były 
częstym celem zamachów. Módl-
my się w tych dniach o szczegól-
ną ochronę dla chrześcijan, którzy 
świętują to, że Bóg posłał swojego 
Syna Jezusa Chrystusa, aby odkupić 
wszystkich, którzy powierzają mu 
swoje życie. /

AZJA  
PŁD.-WSCH.
21. Środa
AFGANISTAN: Garstka chrześcijan 
w kraju musi ukrywać się przed 
talibami; zatrzymanym przez wła-
dze grożą tortury i śmierć. Prośmy 
Jezusa Chrystusa, aby chronił i za-
opatrywał swój podziemny Kościół 
w czasie panującego głodu, aby 
i oni mogli pomagać innym. /

22. Czwartek
BANGLADESZ: Kiedy Monju zo-
stał chrześcijaninem, mieszkańcy 
wioski oczekiwali, że jego matka 
Marjina sprowadzi go z powrotem 
na islam. Ale świadectwo Monju 
poruszyło Marjinę i ona również 
została chrześcijanką. W rezultacie 
przywódcy wioski dotkliwie ją pobili. 
Módlmy się o uzdrowienie Marjiny 
i pokój dla Monju, który obwinia się 
za to, co się stało. /

23. Piątek
BANGLADESZ: W jednym z ko-
ściołów 45 chrześcijan nawróco-
nych z hinduizmu chciało przyjąć 
chrzest. Kilku hindusuów, którzy 
dowiedzieli się o tym wydarzeniu 

zaatakowało wspólnotę. Dziękuj-
my Jezusowi za to, że wezwana 
policja uspokoiła agresywnych 
napastników. Módlmy się o pokój 
dla członków wspólnoty, zwłaszcza 
tych, którzy przyjęli chrzest. /

24. Sobota
NEPAL: Wielu chrześcijan na 
uroczystości bożonarodzeniowe 
zaprasza osoby poszukujące Boga, 
aby mogły poznać miłość Jezusa. 
Hinduscy ekstremiści uważają, że 
jest to dobry czas do zastrasza-
nia i przeprowadzania ataków na 
chrześcijan. Módlmy się o ochronę 
dla osób, które zgromadziły się na 
wspólne świętowanie i by jak naj-
więcej poszukujących odnalazło 
pokój w Jezusie Chrystusie. /

25. Niedziela
BHUTAN: Działalność kościołów 
chrześcijańskich jest nielegalna. 
W okresie Bożego Narodzenia wła-
dze często obserwują chrześcijan 
i zakłócają ich spotkania. Jezu, 
chroń chrześcijan i objaw się urzęd-
nikom, którzy są odpowiedzialni za 
monitorowanie chrześcijan. /

AFRYKA
26. Poniedziałek
REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃ-
SKA: Różne ugrupowania zbrojne 
kontrolują dużą część kraju i ata-
kują chrześcijan. Mąż Zakii został 
zastrzelony, a ona sama została 
zmuszona do opuszczenia swojego 
domu. Módlmy się o pocieszenie 
oraz zaopatrzenie dla Zakii i in-
nych uchodźców. Jeden na ośmiu 
mieszkańców kraju jest uchodźcą 
wewnętrznym. /
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27. Wtorek
REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃ-
SKA: Trzy miesiące temu Igna* zo-
stała zgwałcona przez ekstremistę 
muzułmańskiego należącego do 
jednego z wielu radykalnych ugru-
powań. Rok wcześniej napastnicy 
będący członkami tej samej organi-
zacji zabili dwóch braci Igny. Prośmy 
Jezusa Chrystusa o uzdrowienie i po-
cieszenie dla niej. /

28. Środa
DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA  
KONGA: Ponad rok po zabójstwie 
pastora Isaaca wdowa po nim, Esther, 
i trójka ich dzieci nadal potrzebują 
modlitwy.»Chodzę do kościoła, ale 
kiedy tam jestem, nie mogę przestać 
myśleć o moim mężu« – mówi Esther. 
»Trudno mi jest czytać Biblię i modlić 
się«. Prośmy Jezusa, by umacniał 
Esther. /

Chrześcijanie tacy jak Paul oraz jego 
wspólnota troszczą się o uchodźców, 
ale są przytłoczeni ogromem potrzeb. 
Módlmy się o zakończenie przemo-
cy, pocieszenie i zaopatrzenie dla 
potrzebujących. /

30. Piątek
AFRYKA WSCHODNIA: Odkąd Ami-
nah uwierzyła w Chrystusa, jej mąż 
próbuje zmusić ją do powrotu na is-
lam poprzez nękanie i bicie. Ostatnio 
wyrzucił ją z domu. Z pomocą Open 
Doors, Amina zbudowała chatkę dla 
siebie i swoich dzieci oraz otworzyła 
mały stragan. Módlmy się o pociesze-
nie i zaopatrzenie dla niej oraz dzieci. / 

 *Imię zmieniono

Esther z rodziną

29. Czwartek
DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA  
KONGA: Na wschodzie kraju islam-
scy bojownicy atakują chrześci-
jańskie wioski – zabijają mężczyzn 
i uprowadzają kobiety. 

Aminah

31. Sobota
SUDAN: Kiedy Hamouda został 
chrześcijaninem, jego żona Nada 
rozwiodła się z nim. Kiedy Nada 
również nawróciła się do Jezusa, 
wróciła do męża, wówczas krew-
ni oskarżyli oboje o apostazję od 
islamu, a ponieważ ich małżeństwo 
zostało unieważnione, również o cu-
dzołóstwo. Módlmy się o wytrwałość 
dla nich i uniewinnienie. /
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Ewangelia św. Jana 3,16

>> Albowiem tak Bóg umiłował świat, 
że Syna swego jednorodzonego dał, 
aby każdy, kto Weń wierzy, nie zginął, 
ale miał żywot wieczny.KA
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