
 

  

Głos Prześladowanych Chrześcijan, www.gpch.pl, e-mail: biuro@gpch.pl 

Pamiętajcie o wi ęźniach, jakby ście współwi ęźniami byli ... Hbr 13,3  
 

Przewodnik do modlitwy 

Wstęp 
Celem tego przewodnika oraz powiązanej z nim 
prezentacji jest zainspirowanie do celowej i świa-
domej modlitwy za prześladowanych chrześcijan. 
Może on stanowić pomoc w przeprowadzeniu spo-
tkania informacyjno-modlitewnego w kościele, 

wspólnocie lub grupie przyjaciół. Jako podstawa 
do jego opracowania posłużyły materiały oraz in-
formacje opublikowane przez Stowarzyszenie Głos 
Prześladowanych Chrześcijan (www.gpch.pl). 

Dlaczego mamy si ę modli ć? 
Biblia nakazuje nam w Liście do Hebrajczyków 
13,3: „Pamiętajcie o więźniach, jakbyście sami byli 
więźniami, oraz o uciskanych, jakbyście sami zno-
sili cierpienia”. Czy zdołamy zatrzymać się w na-
tłoku zajęć i pomyśleć o tych, którzy znoszą prze-
śladowania z powodu ewangelii? Wspomnijmy o 
tych, którzy od wielu dni nic nie jedli, bo nie dano 
im nic do jedzenia; o tych, którzy często latami są 
w więzieniu; o rodzinach chrześcijańskich, które 
patrzyły, jak palono ich domy; o duszpasterzach, 
którzy są brutalnie bici i torturowani za swoją wia-
rę; o rodzinach chrześcijańskich i dzieciach żyją-
cych w ciągłym strachu przed przemocą; o tych, 
którzy utracili swoich bliskich; o tych, którzy stoją w 
obliczu śmierci, nawet teraz, bo nie chcą wyprzeć 
się Chrystusa ... 

O co prosilibyśmy naszych braci i siostry na świe-
cie, gdybyśmy znaleźli się w takiej sytuacji? Za 
każdym razem, kiedy pytam prześladowanych 
chrześcijan o to, co mogę dla nich zrobić, odpo-
wiedź jest zawsze taka sama: „prosimy, módlcie 
się za nas”. W trakcie jednej z wizyt w Indiach 
spotkałem się z wdowami po chrześcijańskich lide-
rach, zabitych latem 2008 r. podczas pogromów 
w stanie Orisa. Straciły one wszystko: domy, doby-
tek i mężów. Jedna z nich, tuląc swe dziecko, po-
wiedziała: „Utraciły śmy wszystko za wyj ątkiem 
naszej wiary. Módlcie si ę, byśmy były silne i 
wychowały nasze dzieci w wierze, za któr ą ich 
ojcowie oddali swe życie”.  

Godfrey Yogarajah, Światowy Alians Ewangeliczny

Podstawowe fakty dotycz ące prześladowa ń
Do prześladowań naśladowców Chrystusa docho-
dzi w wielu krajach na świecie, głównie w kręgu 
oddziaływania trzech wielkich religii (islamu , hin-
duizmu  i buddyzmu ) oraz na obszarach kontrolo-
wanych przez partie lub partyzantki komuni-
styczne . Według Światowego Aliansu Ewange-
licznego ponad 200 milionów chrześcijan, w co 
najmniej 60 krajach, pozbawionych jest fundamen-
talnych praw człowieka wyłącznie z powodu swojej 
wiary. Szacuje się, że od początku XX wieku zo-
stało zamęczonych na śmierć za wiarę w Chrystu-
sa więcej ludzi niż w poprzednich dziewiętnastu 
stuleciach. 

Do prześladowań dochodzi najczęściej w mało 
dostępnych rejonach, a informacje o nich wycho-
dzą na jaw dopiero po wielu tygodniach, a nawet 
latach. Większość męczenników cierpi więc i umie-
ra anonimowo, a ich śmierć zarejestrowana jest 
tylko w niebie. 

Pierwszym etapem prześladowań jest na ogół 
dezinformacja. Chrześcijanie są zniesławiani, 
oczerniani i szkalowani w niepublicznych i publicz-
nych mediach. Do takich działań dochodzi obecnie 

na całym świecie, nawet w krajach demokratycz-
nych, stanowiących część tzw. wolnego świata. 
Wzbudzone przez media antychrześcijańskie na-
stroje tworzą podatny grunt do dyskryminacji wy-
znawców Chrystusa w systemie prawnym, prakty-
kach religijnych, dostępie do edukacji i pracy, itp., 
co odbywa się przy milczącej aprobacie władzy 
i/lub jej aktywnym udziale. Jest to drugi etap prze-
śladowań. Ostatnim etapem są ostre formy prze-
mocy, mające na celu wyeliminowanie chrześcijan 
z danego kraju. Padają oni ofiarą wysiedleń, gra-
bieży mienia, aresztowań, tortur, pogromów i eg-
zekucji. Władza popiera prześladowców lub bierze 
czynny udział w prześladowaniach. 

Organizacja Open Doors publikuje co roku listę 
krajów, w których prześladowania chrześcijan są 
szczególnie silne. Od wielu lat pierwsze miejsce 
okupuje na niej niezmiennie Korea Północna. W 
2015 r. w pierwszej dziesiątce najgorszych prze-
śladowców chrześcijan znalazły się kolejno Soma-
lia, Irak, Syria, Afganistan, Sudan, Iran, Pakistan, 
Erytrea, Nigeria. 
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Perspektywa biblijna
Pan Jezus od początku swej działalności mówił 
swoim uczniom, że czekają ich prześladowania 
z powodu identyfikowania się z Nim. Taką wypo-
wiedź znajdujemy m.in. w Ewangelii Jana 15,20: 
„Jeśli mnie prześladowali i was prześladować 
będą”. Podobnie apostoł Paweł, który sam zniósł 
wielkie sprzeciwy, jako zwiastun ewangelii, pisał 
do Tymoteusza (2 List do Tymoteusza 3,12), iż 
„Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie 
Jezusie, prześladowanie znosić będą”. Zatem 

każdy chrześcijanin powinien spodziewać się, że 
będzie doświadczać w swoim życiu prześlado-
wań, niezależnie od miejsca i czasu, w jakich 
przyszło mu żyć. Opisane w Biblii przypadki prze-
śladowań, które dotknęły też Jezusa, obejmują 
całe spektrum działań, takich jak wyśmiewanie, 
restrykcje, nękanie, dyskryminacja, tortury, wię-
zienie, ostracyzm i śmierć (np. Mt 5,11, Łk 6,22; 
2 Kor 11,23-29; Jk 1,2). 

Świat islamu
W krajach islamskich  chrześcijanie są z różnym 
nasileniem prześladowani od ponad 1300 lat. Tak-
że obecnie z powodu lojalności wobec Chrystusa 
zdecydowana większość żyjących w nich chrześci-
jan jest dyskryminowana. Apostaci (ci, którzy zde-
cydowali się opuścić islam) płacą często wolnością 
lub życiem. Obserwujemy obecnie nasilenie eks-
pansji radykalnego islamu, której celem jest roz-
szerzenie granic islamskiego świata i wprowadze-
nie na opanowanych terenach prawa szariatu. 
Rewolucyjne ruchy, które wstrząsnęły fundamen-
tami świeckich państw muzułmańskich, otwarły 
drogę do władzy islamskim radykałom. Z kolei na 
obrzeżach muzułmańskiego świata miejscowi 
i najemni „wojownicy dżihadu” inicjują konflikty o 
charakterze religijnym w celu poddania nie-
muzułmańskiej ludności islamskiej dominacji 
i ustanowienia islamskiego ładu, którego podwaliny 
dał w VII wieku Mahomet. Klinicznym przykładem 
tej ekspansji jest Nigeria. W 12 północnych sta-

nach tego kraju, gdzie większość mieszkańców 
stanowią muzułmanie, wprowadzono już prawo 
szariatu, a członkowie ugrupowania Boko Haram 
usiłują terrorem usunąć stamtąd chrześcijan. 

W 2015 roku uwaga wszystkich skupiła się na 
Państwie Islamskim (ISIS), proklamowanym samo-
zwańczo latem 2014 r. przez jedno z walczących w 
Syrii ugrupowań na okupowanych przez siebie 
terenach Syrii i Iraku. Swoim okrucieństwem i roz-
machem działań przyćmili Boko Haram. Bestialskie 
egzekucje jeńców wojennych, ścinanie głów bez-
bronnym ludziom, krzyżowanie chrześcijan, czystki 
religijne wymierzone w chrześcijan, jazydów i 
wszystkich innych, którzy ochoczo nie przechodzili 
na islam w wydaniu ISIS – tak wygląda codzien-
ność w tym fundamentalistycznym kalifacie, z któ-
rego do pobliskiego Kurdystanu uciekły w popło-
chu i bez środków do życia dziesiątki tysięcy wy-
znawców Chrystusa. 

 

NIGERIA

 

Terrorystyczne ugrupowanie Boko Haram (co 
można tłumaczyć jako: „Książki to grzech”, otwar-
cie deklaruje chęć wypędzenia z północnej Nigerii 
wszystkich wyznawców Chrystusa. Przeprowadza 
m. in. liczne ataki bombowe na kościoły i napady 
na domy chrześcijan. Chrześcijanie znajdują się 
tam pod ogromną presją i żyją w stałym zagroże-
niu. Mimo to większość z nich pozostaje nieza-
chwiana w swojej wierze i jest gotowa ponieść 

nawet największe ofiary, by pozostać wiernymi 
ewangelii. 

 23 stycznia 2015 r. w stanie Taraba został 
brutalnie zamordowany pastor Joshua Adah, od-
dany ewangelista i działacz humanitarny. Dzięki 
jego służbie tysiące potrzebujących otrzymywało 
edukację, lekarstwa i odzież. Pastor Joshua osie-
rocił żonę i dwójkę dzieci w wieku 6 i 8 lat. 

 5 lipca 2015 r. terrorysta samobójca odpalił 
bombę w kościele Redeemed Church w Potiskum, 
w stanie Yobe. W zamachu zginęła m.in. siostra 
Habili Adamu, Tabita, oraz dwoje jej dzieci. Sam 
Habila Adamu został postrzelony w twarz przez 
islamistów z Boko Haram w listopadzie 2012 r., 
gdy odmówił wyrzeczenia się wiary w Chrystusa. 
Przeżył jedynie dzięki nadprzyrodzonej ingerencji 
Boga. Swoim świadectwem dzielił się też w 2014 r. 
w Polsce. 

 W dniach 29-30 sierpnia 2015 r. islamiści z 
organizacji Boko Haram oraz bojówkarze z mu-

Prośmy Boga  o pocieszenie, uzdrowienie i 
zaopatrzenie dla osób dotkniętych napaściami 
islamskich bojówkarzy. 

Módlmy si ę o pokój w północnej Nigerii, a 
zwłaszcza o to, by żyjący tam naśladowcy 
Chrystusa nie dawali się sprowokować i nie 
odpowiadali przemocą na przemoc. 

Módlmy si ę o ochronę dla chrześcijan narażo-
nych na napaści islamistów. 
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zułmańskiego ludu Filbe dokonali napaści na wio-
ski chrześcijańskie w różnych miejscach Nigerii 

Napastnicy zamordowali 43 osoby i ranili wiele 
innych. 

IRAN 

 

Niemal każda forma aktywności chrześcijańskiej 
jest w Iranie nielegalna, m.in. ewangelizacja oraz 
publikowanie Biblii i literatury chrześcijańskiej. 
Działacze chrześcijańscy są wtrącani do więzień 
bez formalnych zarzutów, a potem zwalniani po 
wpłaceniu ogromnych kaucji. Za odstępstwo od 
islamu mężczyznom grozi kara śmierci,                   
a kobietom dożywotniego więzienia. 

Behnam Irani, pastor z Karadżu 
w Iranie, został w styczniu 2011 
r. skazany na rok więzienia za 
przestępstwa zagrażające bez-
pieczeństwu narodowemu. 31 
maja 2011 r. stawił się w wię-
zieniu, by dobrowolnie poddać 
się karze. Został tam jednak 
poinformowany, że będzie mu-
siał spędzić w więzieniu pięć lat 

w związku z poprzednim wyrokiem, jaki na nim 
ciążył. W październiku 2014 r. władze dołożyły mu 
do wyroku kolejne 6 lat. 

Farshid Fathi został aresztowa-
ny w grudniu 2010 roku. Od 
tamtej pory przebywa w okry-
tym złą sławą więzieniu Evin. W 
marcu 2012 r. został skazany 
na sześć lat więzienia za „dzia-
łania na szkodę bezpieczeń-
stwa narodowego”, czyli w isto-
cie za przynależność do kościo-
ła i propagowanie ewangelii. 

Jest prawdopodobne, że zostanie zwolniony 
przedterminowo w grudniu 2015 r. 

W styczniu 2013 r. pastor Said 
Abedini został skazany na 
osiem lat więzienia za „działa-
nia zagrażające bezpieczeń-
stwu narodowemu Iranu”, a w 
rzeczywistości za zakładanie 
kościołów domowych. W 2009 
roku został aresztowany przez 
władze irańskie i zwolniony za 
kaucją po zawarciu obustron-

nego porozumienia, że zaprzestanie działalności w 
kościele podziemnym. Said Abedini przyjeżdżał 
potem wielokrotnie do Iranu (jest obywatelem 
USA), by odwiedzić swoich rodziców i krewnych. 
Zajmował się także działalnością charytatywną, w 
tym zakładaniem legalnego sierocińca. Władze 
irańskie nie dotrzymały jednak umowy i ponownie 
aresztowały pastora Abediniego w lipcu 2012 r. 

PAKISTAN 

Chrześcijanie w tym kraju, to głównie ludzie ubo-
dzy, traktowani często jak obywatele drugiej kate-
gorii. Padają ofiarą pogromów, porwań, pobić, 
gwałtów i innych aktów przemocy, których tłem są 
zwykle oskarżenia o bluźnierstwo przeciw Maho-
metowi lub Koranowi. Ponadto pakistańskie prawo 
przewiduje karę dożywotniego więzienia za zbez-
czeszczenie Koranu i karę śmierci za bluźnierstwo 
przeciw Mahometowi. Jest ono często nadużywa-
ne i stosowane bezpodstawnie względem chrze-
ścijan. Według katolickiego biskupa Josepha Co-

uttsa z Pakistanu w latach 1986 - 2009 na mocy 
tego prawa trzymano w więzieniach 960 osób w 
tym 119 chrześcijan. W niektórych przypadkach 
oskarżonym udało się udowodnić swoją niewin-
ność. Procesy są jednak długie, trwają od 4 do 5 
lat, a w tym czasie oskarżeni i ich rodziny żyją 
w strachu i niepewności. 

Asia Bibi (właściwie: Asia Nore-
en) pochodzi z wioski Ittanwali, 
w której mieszka ok. 1500 ro-
dzin, z czego tylko 3 chrześci-
jańskie. Muzułmanki z wioski 
wielokrotnie naciskały na Asię, 
aby przeszła na  islam. 19 
czerwca 2009 r. w trakcie oży-
wionej dyskusji Asia opowie-
działa im treść ewangelii, pod-

kreślając, że Jesus Chrystus zmarł za nasze grze-
chy, a następnie zmartwychwstał, czego nie uczy-
nił Mahomet. Po tej wypowiedzi została pobita 
przez muzułmanki, a następnie uwięziona. 7 listo-
pada 2010 r., po trwającym ponad 16 miesięcy 

Behnam Irani  

 

Farshid Fathi  

 

Said Abedini  

 

Asia Bibi  

 

Módlmy si ę o zniesienie nadużywanego prawa 
przeciw bluźnierstwu, na mocy którego osoby 
oskarżone mogą być skazane na karę śmierci 
lub dożywotniego więzienia. 

Módlmy si ę o ochronę dla więzionych chrze-
ścijan i członków ich rodzin. 

 Prośmy Boga  o położenie kresu przemocy 
szerzącej się w tym kraju. 

Módlmy si ę za więzionych chrześcijan, aby Bóg 
wyposażył ich w moc do dzielenia się prawdą, 
dla której cierpią w więzieniu. 

Módlmy si ę też o mądrość i odwagę dla irań-
skich wyznawców Chrystusa. 
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procesie, została jako pierwsza kobieta w Pakista-
nie skazana na śmierć za rzekome bluźnierstwo 
przeciwko Mahometowi. 22 lipca 2015 r., po licz-
nych rozprawach sądowych, Sąd Najwyższy Paki-
stanu uznał, że podczas rozpraw w sądzie I i II 
instancji doszło do istotnych nieprawidłowości i na 
tej podstawie zdecydował o oddaleniu wyroku 
śmierci i przejął sprawę do swego rozpoznania. 

 W 2011 r. ofiarami zamachów stali się politycy 
działający na rzecz zniesienia prawa przeciw bluź-
nierstwu. 4 stycznia został zastrzelony przez wła-
snego ochroniarza Salman Taseer, muzułmanin, 
gubernator prowincji Pendżab. 2 marca, natomiast,  
od kul islamskich bojówkarzy zginął Shahbaz Bhat-
ti, minister ds. mniejszości religijnych i jedyny ów-
cześnie chrześcijanin w pakistańskim rządzie. 

 22 września 2013 r. w kościele Wszystkich 
Świętych w Peszawarze (około 120 km od stolicy 
kraju, Islamabadu) miał miejsce bombowy atak 
samobójczy. Zginęło 81 osób, a 120 zostało ran-
nych. Wśród zabitych byli członkowie chóru i dzieci 
uczęszczające do szkółki niedzielnej. Incydent 
określany jest jako jeden z najgroźniejszych ata-
ków na społeczność chrześcijańską w historii Pa-
kistanu. Do odpowiedzialności za ten atak przy-
znały się dwa islamistyczne ugrupowania powią-
zane z talibami. 

 4 listopada 2014 r. w mieście Kot Radha Kis-
han, położonym ok. 60 km na pd.-zach. od Lahore, 
młode chrześcijańskie małżeństwo, Shama i Sha-
hzad, zostało posądzone o zbezczeszczenie Ko-
ranu. Zostali brutalnie pobici przez tłum muzułma-
nów i prawdopodobnie jeszcze żywi wrzuceni do 
pieca w cegielni. Shama spodziewała się dziecka. 

 26 listopada 2014 r. w Thatha Gondal w pro-
wincji Pendżab uprowadzono 14-letnią chrześci-
jankę. Dziewczyna została zmuszona prawdopo-
dobnie do przejścia na islam i poślubienia porywa-
cza. Z kolei 28 listopada 2014 r. w okręgu Jaran-
wala dwie chrześcijańskie siostry (w wieku 14 i 16 
lat) zostały napadnięte i wielokrotnie zgwałcone 
przez trzech mężczyzn. Według krewnych dziew-
czyn policja przeszkadzała w zebraniu medycz-
nych dowodów napaści. Akty przemocy wobec 
chrześcijańskich kobiet i dziewcząt są istotnym 
i częstym problemem w Pakistanie. 

 

Imran Ghafur pochodzi z miej-
scowości Hadżwari w stanie 
Pendżab. 1 lipca 2009 r. sprzą-
tał on sklep swego brata. Po 
zakończonej pracy spalił zawar-
tość kosza na śmieci. Przy tej 
okazji spłonęły też przypadkiem 
kartki z jakiejś islamskiej książki. 
Sąsiad, który to widział, podbu-
rzył innych muzułmanów, mó-

wiąc im, że Imran spalił Koran i powinien być zabi-
ty. Muzułmanie pobili więc Imrana i jego ojca. 
Przybyła na miejsce policja aresztowała Imrana 
pod zarzutem spalenia kartek z Koranu. 11 stycz-
nia 2010 r. został on skazany na karę dożywotnie-
go więzienia i grzywnę 100 000 rupii (ok. 3500 zł). 
Jego rodzina złożyła apelację do Sądu Najwyż-
szego i oczekuje na wyznaczenie terminu rozpra-
wy. 

 

SYRIA 

Do wybuchu wojny domowej w 2011 r. mniejszość 
chrześcijańska w Syrii cieszyła się względną wol-
nością, chociaż nie mogła otwarcie głosić ewange-
lii muzułmanom. Wojna domowa przyniosła wiele 
ofiar wśród ludności cywilnej. Chrześcijanie stali 
się szczególnym obiektem ataków ze strony isla-
mistycznych bojówek wspierających opozycję. W 
różnych miejscach dokonuje się na nich gwałtów i 
mordów. Wydaje się, że celem islamskich radyka-
łów jest usunięcie chrześcijan z Syrii. Udało się im 
to już na przykład w Hims, gdzie różnymi formami 
terroru i groźbami zmusili wszystkich wyznawców 
Jezusa do wyjazdu. Przed rewoltą w Hims istniała 
druga co do wielkości gmina chrześcijańska w 
Syrii. 

Wojna w Syrii to jeden z najpoważniejszych kryzy-
sów humanitarnych na Bliskim Wschodzie w ciągu 
ostatnich 20 lat. Pochłonęła życie dziesiątek tysię-
cy osób, zarówno muzułmanów, jak i chrześcijan. 

Wojna w Syrii doprowadziła do potężnego kryzysu 
humanitarnego. Według danych ze stycznia 2015 
r. w krajach ościennych zarejestrowanych było 3,3 
mln uchodźców. W samej Syrii 9,3 mln ludzi cierpi 
z powodu niedostatku pożywienia i wody. 

Imran Ghafur  

 

Módlmy si ę o pokój i ochronę dla syryjskich 
wierzących, by znaleźli wytchnienie w świa-
domości, że ich Dobry Pasterz idzie z nimi w 
tym trudnym czasie (Ps 23). 

Prośmy Boga, by dał im siłę wytrwania i zdol-
ność do okazywania miłości i przebaczenia w 
obliczu srogich prześladowań i piętrzących się 
przeciwności. 

Módlmy si ę, aby Boża obecność i pociesze-
nie były wsparciem dla zmuszonych do 
ucieczki syryjskich wierzących. 
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IRAK i PAŃSTWO ISLAMSKIE 

Po upadku reżimu Saddama Husajna w 2003 r. 
różne ekstremistyczne ugrupowania islamskie 
postawiły sobie za cel wypędzenie chrześcijan z 
Iraku. Liczne zamachy bombowe, morderstwa, 
porwania, napaści i gwałty zmusiły setki tysięcy 
chrześcijan do opuszczenia kraju. Wielu z nich 
przeniosło się na uważaną za bardziej bezpieczną 
dla chrześcijan północ Iraku, m.in. do Mosulu. 

Niestety, w 2014 roku sytuacja irackich wyznaw-
ców Chrystusa stała się jeszcze bardziej drama-
tyczna. Duże obszary na północy Iraku opanowali 
bowiem bezwzględni islamiści z ugrupowania 
ISIS, brutalnie mordując chrześcijan oraz przed-
stawicieli innych mniejszości wyznaniowych. La-
tem 2014 r. proklamowali utworzenie Państwa 
Islamskiego i dali chrześcijanom do wyboru: 
przejście na islam, płacenie dodatkowego podatku 
dżizja, pozostawienie dobytku i opuszczenie tery-

torium IS lub śmierć. Kilkadziesiąt tysięcy chrze-
ścijan w popłochu wyjechało do pobliskiego Kur-
dystanu, gdzie pozbawieni środków do życia zna-
leźli schronienie m.in. w tamtejszych kościołach. 

Należy przy tym zaznaczyć, że wspólnota chrze-
ścijańska w Iraku nie jest żadną zachodnią inno-
wacją lub reliktem epoki kolonialnej. Istnieje tam 
nieprzerwanie od I wieku (a zatem na 600 lat 
przed nadejściem islamu), gdy dwaj apostołowie 
Jezusa, Tomasz i Tadeusz, głosili ewangelię w 
ówczesnej Asyrii. Mosul, będący stolicą prowincji 
Niniwa, od zawsze stanowił główny ośrodek wiary 
chrześcijańskiej na tych terenach. Istnieją jednak 
poważne obawy, że chrześcijaństwo może całko-
wicie zniknąć nie tylko z Mosulu (z którego wyje-
chali już wszyscy chrześcijanie), ale i całego Ira-
ku.

Świat komunizmu  

Ideologia komunistyczna  od samego początku 
jawiła się jako wróg wszelkiej religijności. Od cza-
su rozprawy bolszewików z cerkwią prawosławną 
w 1922 r. prześladowania chrześcijan i przedsta-
wicieli innych religii przez komunistyczne reżimy 
mają charakter systematycznych i planowych 
działań. Obecnie ponad 20% ludności świata 
nadal żyje pod komunistycznymi rządami w takich 
krajach jak Chiny, Wietnam, Korea Północna, 
Białoruś, Laos i Kuba. Władze Laosu i Korei Pół-
nocnej dążą do eliminacji chrześcijaństwa. W 
Laosie, przy pomocy skrajnych represji, pozba-
wiania wolności i tortur, rząd próbuje zmusić 
chrześcijan, by wyrzekli się swej wiary. W Korei 
Północnej, w celu wykorzenienia oponentów poli-
tycznych (w tym chrześcijan), stosuje się zasadę 
odpowiedzialności zbiorowej. Do więzienia wtrąca 

się trzy pokolenia rodziny „przestępcy”. Z kolei w 
krajach takich jak Kuba, Chiny i Wietnam, przyjęto 
zasadę, że skoro chrześcijaństwa nie da się wy-
korzenić, to najlepszym wyjściem jest sprawowa-
nie nad nim kontroli. Jej narzędziem są uznane 
i infiltrowane przez komunistyczne państwo „ofi-
cjalne kościoły”, które stosują się do nakazów 
partii dotyczących tego, co może, a co nie może 
być nauczane, kto może być nauczany i kto może 
nauczać oraz gdzie można praktykować wiarę. Te 
kościoły pozwalają komunistycznym rządom na 
prezentowanie światu fasady wolności religijnej. 
Jednakże sprawowanie kultu i składanie świadec-
twa poza wyznaczonymi budynkami kościelnymi i 
usankcjonowanym przez komunistów systemem 
jest nielegalne. Miliony ludzi ryzykują więc życiem 
i utratą wolności, aby swobodnie czcić Boga. 

CHINY 

 

Od grudnia 2010 r. rząd prowadzi „operację od-
straszania” przeciw kościołom domowym 
i zagranicznym grupom religijnym. Władze skupiły 

się na: tłamszeniu działalności chrześcijańskich 
prawników występujących w obronie praw czło-
wieka; nasileniu stosowania przemocy fizycznej i 
praktyk mafijnych wobec chrześcijan; brutalnej 
rozprawie z kościołami oficjalnie działającego 
Patriotycznego Ruchu Trzech Autonomii, które nie 
poddają się kontroli rządowej. Z kolei w ramach 
kampanii „Trzy Poprawki i Jedna Rozbiórka” od 
stycznia 2014 r. do października 2015 r. władze 
prowincji Zhejiang zniszczyły ponad 1200 krzyży i 
budynków kościelnych. Jednak pomimo prześla-
dowań chrześcijaństwo w Chinach rozwija się w 
niesamowitym tempie. Rządowe statystyki mówią 
o około 29 milionach chrześcijan, z kolei niezależ-
ni eksperci szacują ich liczbę na 80 do 130 milio-
nów. 

Módlmy si ę, aby chińscy chrześcijanie pokła-
dali ufność w Bogu, wiedząc, że On da im od-
wagę i stanowczość w czasie prób i przeciw-
ności. 

Prośmy Boga  o mądrość i prowadzenie dla 
przywódców Kościoła w Chinach. Módlmy się o 
wolność religijną w tym kraju. 

Módlmy si ę też za prześladowców, aby zostali 
poruszeni miłością i łaską okazywanymi im 
przez chrześcijan i uwierzyli w Jezusa. 
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Alimujiang Yimiti, przywódca 
kościoła domowego w Regio-
nie Autonomicznym Sinkiang-
Ujgur, został aresztowany w 
styczniu 2008 r. i skazany na 
15 lat więzienia za rzekome 
„dostarczanie tajemnic pań-
stwowych zagranicznym orga-
nizacjom”. Żona i dzieci Alimu-
jianga mogą go odwiedzać 
jedynie raz na trzy miesiące i 

to zaledwie przez 15 minut. Według jego żony, 
Gulinuer, Alimujiang jest blady i stracił dużo na 
wadze, ale pozostaje mocny w wierze. Gulinuer 
prosi również o modlitwy za swoich synków, któ-
rzy bardzo cierpią w wyniku długoletniego uwię-
zienia ich taty. Jej 8-letni syn cały czas marzy o 

dniu, gdy tata wróci do domu. Starszy syn stracił 
nadzieję. Jest smutny i przygnębiony. Gulinuer 
prosi również o modlitwę za miejscowy kościół 
ujgurski, by pozostawał mocny w wierze i by coraz 
więcej osób zawierzało swoje życie Panu Jezu-
sowi. 

 W styczniu 2014 r. władze prowincji Zhejiang 
postanowiły usunąć z pola widzenia wszystko, co 
kojarzy się z chrześcijaństwem. Pod pretekstem 
troski o bezpieczeństwo i piękno krajobrazu zaini-
cjowały kampanię „Trzy Poprawki i Jedna Roz-
biórka”, nakazując zniszczenie wielu krzyży i bu-
dynków kościelnych. Jak dotąd decyzje władz 
dotknęły około 1200-1500 kościołów i przyczyniły 
się do aresztowania kilku pastorów oraz starć z 
policją, w których zostali ranni liczni wierzący.  

KOREA PÓŁNOCNA

Korea Północna jest uznawana za najbardziej 
odizolowany kraj na świecie. Od 1948 r., kiedy do 
władzy doszli komuniści, zostało w tym kraju be-
stialsko wymordowanych 300 tys. chrześcijan. 
Ideologią państwową jest dżucze, czyli „samo-
dzielność" polityczna, ekonomiczna, ideologiczna i 
militarna. Jedyną dozwoloną religią jest kult zmar-
łego przywódcy Kim Il Sunga, nierozerwalnie 
związany z dżucze. Wszystkie inne religie są su-

rowo tępione. Obecny przywódca, Kim Dzong-Un, 
wzmógł  ucisk chrześcijan. W kraju nie istnieje 
nawet namiastka wolności religijnej. Dzielenie się 
ewangelią, posiadanie Biblii czy uczestnictwo w 
spotkaniu modlitewnym są karane wysokimi wyro-
kami więzienia lub zsyłką do katorżniczych obo-
zów koncentracyjnych, z których wiele osób już 
nigdy nie wychodzi na wolność. Władze Korei 
Północnej uwięziły tysiące chrześcijan. 

 

ERYTREA 

Kidane Weldou zniknął bez 
śladu 16 marca 2005 r., po-
rwany przypuszczalnie przez 
erytrejską służbę bezpieczeń-
stwa. Był on wieloletnim pasto-
rem Kościoła Pełnej Ewangelii 
oraz członkiem zarządu orga-
nizacji Gedeonici w Erytrei. 
Jest żonaty i ma cztery córki. 

 

W Erytrei panowała wolność praktykowania religii 
do 2002 roku, kiedy to rząd ogłosił, że uznaje za 
legalne tylko sunnicki islam oraz trzy chrześcijań-
skie związki wyznaniowe: Prawosławny Kościół 
Erytrei, Kościół rzymskokatolicki i Kościół Ewange-
licko-Luterański Erytrei. Od tego czasu władze 
więziły, torturowały i zabiły (często bez postępo-
wania sądowego) wielu Erytrejczyków z powodów 

politycznych i religijnych. Szacuje się, że obecnie 
w erytrejskich więzieniach przebywa od 2000 do 
3000 chrześcijan. Są oni bardzo źle traktowani. 
Przetrzymuje się ich w warunkach urągających 
godności ludzkiej i torturuje. Wielu z nich przebywa 
w metalowych kontenerach, pozbawionych wenty-
lacji i toalet. Pomimo jawnych prześladowań wła-
dze stale utrzymują, że „żadne grupy lub osoby nie 
są prześladowane w Erytrei za swoje przekonania 
czy wyznanie”. Zapewne z tego powodu nikt spo-
śród tysięcy więzionych chrześcijan nie został for-
malnie oskarżony o popełnienie jakiegoś przestęp-
stwa. Nikomu nie wytoczono procesu sądowego. 

Alimujiang 
Yimiti 

 

Kidane Weldou  

 

Módlmy si ę o wytrwałość dla północnokoreańskich chrześcijan. 

Módlmy si ę za rządzących w tym kraju, aby Duch Święty doprowadził ich do pokuty i wiary w Jezusa. 

Módlmy si ę, aby w wyznaczonym przez Boga czasie nastąpił przełomowy moment, który przyniesie wol-
ność i odnowę do Korei Północnej. 

Módlmy si ę o bezpieczeństwo dla ukrywających się w Chinach uciekinierów z Korei Północnej, którzy są 
tropieni przez północnokoreańskich i chińskich agentów. 
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Haile Nayzgi został areszto-
wany w maju 2004 r. Był on 
przywódcą Kościoła Pełnej 
Ewangelii w Erytrei, który 
składał się ze stu kilkudzie-
sięciu grup domowych. Jest 
żonaty i ma czworo dzieci. 

 

 

 

  

 

Haile Nayzgi  

 

Módlmy si ę za więzionych chrześcijan, 
zwłaszcza tych, którzy są przetrzymywani 
w metalowych kontenerach transportowych. 

Prośmy Boga, aby ich zachęcał i umacniał 
w tych strasznych dla nich okolicznościach. 

Prośmy Boga, aby ewangelia była szerzona w 
tym mało znanym afrykańskim państwie. 


