
12-letni Akash 
i jego 8-letnia siostra Rupa bar-
dzo cieszyli się, gdy cała ich ro-
dzina uwierzyła w Jezusa. Lecz 
pozostali mieszkańcy wioski 
nie pozwolili im czerpać wody 
ze wspólnych studni. Módlcie 
się za tę rodzinę.

Halle Nayzgi
lider w jednym z kościołów 
w Erytrei,  został w 2004 r. 
aresztowany za swą dzia-
łalność chrześcijańską. Gdy 
został uwięziony, jego żona 
i troje dzieci znaleźli się w róż-
nych obozach dla uchodźców 
w Sudanie. Módlcie się, aby 
ta rodzina mogła ponownie 
połączyć się ze sobą.

Wychowankowie
jednego z domów dziecka 
w Laosie zaczęli chodzić do 
kościoła i postanowili podą-
żać za Chrystusem. Dyrektor 
domu dziecka ostrzegł ich 
jednak, by przestali uczęsz-
czać do kościoła. Lecz dzieci 
nadal potajemnie chodzą do 
kościoła. Módlcie się, aby te 
dzieci, wychowujące się bez 
mamy i taty, pozostały mocne 
w wierze.

Mama Ishy i Isham
Asia Bibi, jest od ponad 4 lat 
w więzieniu w Pakistanie, po-
nieważ została niesłusznie 
oskarżona o znieważenie islamu 
(religii muzułmanów). Módlcie 
się za ich rodzinę oraz innych 
chrześcijan w Pakistanie, któ-
rzy z tego samego powodu są 
w więzieniu.

Tata Josepha
zginął z rąk radykalnych mu-
zułmanów w Nigerii. Wycho-
wawcy z chrześcijańskiego 
domu dziecka Stephen Center 
International objęli opieką 
zarówno jego, jak i trójkę jego 
rodzeństwa. Joseph ukoń-
czył już szkołę i jest mocny 
w wierze. Podziękujcie Bogu, 
że troszczy się o dzieci będące 
w potrzebie.

Kim Dzong Un 
jest przywódcą Korei Północ-
nej. Jego rodzina rządzi tym 
krajem od ponad 60 lat. Tam-
tejszych chrześcijan może 
spotkać bardzo surowa kara, 
jeśli zostaną przyłapani na 
czytaniu Biblii lub wspólnej 
modlitwie. Módlcie się za 
chrześcijan przetrzymywa-
nych w więzieniach w Korei 
Północnej.

Delvlana
nastolatka z Indonezji, została 
ranna, gdy radykalni muzuł-
manie wrzucili bomby do jej 
kościoła. „Nie żywię nienawiści 
do tych, którzy mnie skrzyw-
dzili” – powiedziała. Dziękujcie 
Bogu za jej mocną wiarę.

Gdy Rachen
miała 8 lat, ugryzła policjanta, 
który przyszedł aresztować jej 
tatę z powodu jego działal-
ności chrześcijańskiej! Potem 
nauczyła się wybaczać prze-
śladowcom. Dzisiaj uczy dzieci 
o Jezusie. Módlcie się za dzieci 
w Wietnamie, których rodzice 
są w więzieniu.

Sarah
to młoda Egipcjanka, którą we 
wrześniu 2011 r. porwali rady-
kalni muzułmanie. Dziewczęta 
porywane w Egipcie są często 
zmuszane do poślubienia mu-
zułmanów. Módlcie się za mło-
de chrześcijanki w Egipcie.

Chrześcijanie z Zachod-
niego Brzegu Jordanu 
i Strefy Gazy mieszkają bli-
sko miejsca, w którym urodził 
się Jezus. Jednak obecnie 
większość mieszkających tam 
osób stanowią muzułmanie. 
Kilka lat temu chrześcijanin 

o imieniu Rami został porwany przez radykalnych mu-
zułmanów i zastrzelony. Jego żona, Pauline, wychowuje 
teraz samotnie troje dzieci. Módlcie się za nich.
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