
Slajd 1 

 

 

 

Obszerne informacje na temat większości chrześcijanek przedstawionych na slajdach w tej 
prezentacji można znaleźć w najnowszym numerze naszego drukowanego biuletynu Nr 4-5 
(59-60) 2017. Darmową subskrypcję biuletynu można zamówić po tym linkiem: 
https://www.gpch.pl/biuletyn-publikacje 
 
 

  



Slajd 2 

 

Módlmy się za nasze siostry w Panu

na Bliskim Wschodzie,

które muszą potajemnie wyznawać

swoją wiarę w Jezusa.

 

 

Chrześcijanie w Arabii Saudyjskiej i Jemenie muszą wyznawać swą wiarę w całkowitej 
tajemnicy. W Iraku i Syrii są brutalnie tępieni przez Państwo Islamskie. I Iranie ok. 400 
chrześcijan, w tym wiele kobiet, przebywa w więzieniach. Szczególnie narażeni na 
bezwzględne prześladowania są byli muzułmanie, którzy nawrócili się do Chrystusa. Tragiczna 
historia Samiry z Jemenu jest opisana w naszym drukowanym biuletynie Nr 4-5 (59-60) 2017. 
 
 

  



Slajd 3 

 

Módlmy się za nasze siostry w Panu
z Erytrei,
latami przetrzymywane w więzieniach,
bite i niedożywione.

 

 

W Erytrei, rządzonej od ćwierć wieku przez marksistowski reżim, 173 chrześcijan (w tym 
widoczna na zdjęciu Twen oraz wiele innych kobiet) jest od ponad 10 lat przetrzymywanych w 
więzieniach bez wyroku sądu. W ostatnich kilkunastu latach w więzieniach znalazło się 
tysiące wyznawców Chrystusa. Więźniowie są często przetrzymywani w metalowym 
kontenerach transportowych. Są bici, niedożywieni i pozbawieni podstawowej opieki 
medycznej. Świadectwo Twen jest zamieszczone w naszym drukowanym biuletynie Nr 4-5 
(59-60) 2017. 
 
 

  



Slajd 4 

 

Módlmy się za nasze siostry w Panu

z Indii,

nieustannie narażone na ataki

ze strony hinduskich radykałów.

 

 

W ostatnich latach prześladowania chrześcijan w Indiach wyraźnie się nasiliły. Hinduscy 
radykałowie dążą do stworzenia z Indii państwa czysto hinduskiego. Chrześcijanie są często 
napadani i oskarżani o podstępne nawracanie współobywateli na chrześcijaństwo. Dochodzi 
do podpaleń kościołów i zabójstw. Świadectwo widocznej na zdjęciu Aniszy jest zamieszczone 
w naszym drukowanym biuletynie Nr 4-5 (59-60) 2017. 
 
 

  



Slajd 5 

 

Módlmy się za nasze siostry w Panu

z Somalii,

z narażaniem życia głoszące ewangelię

swoim rodakom.

 

 

Garstka somalijskich chrześcijan jest bezwzględnie tępiona zwłaszcza przez islamistyczne 
ugrupowanie Al-Szabab. Rodziny nawróconych do Chrystusa dawnych muzułmanów za punkt 
honoru stawiają sobie przywrócenie swoich „odstępczych” krewnych na łono islamu. 
Wielokrotnie stosują w tym celu przemoc. Świadectwo Aliyah z Somalii jest zamieszczone w 
naszym drukowanym biuletynie Nr 4-5 (59-60) 2017. 
 
 

  



Slajd 6 

 

Módlmy się na nasze siostry w Panu
z Pakistanu, Shaguftę i Asię,
skazane na śmierć
za rzekome bluźnierstwo przeciwko Mahometowi.

 

 

Asia Bibi i Shagufta Kausar z Pakistanu zostały skazane na karę śmierci za rzekome 
bluźnierstwo przeciwko Mahometowi. Obydwie te kobiety mają po kilkoro dzieci. Pierwsza z 
nich przebywa w więzieniu już ponad 8 lat, a druga ponad 4 lata. Pakistańskie władze 
sądownicze pozostają nieczułe na wołanie ich zapłakanych dzieci, które po prostu pragną 
mieć swoją mamę przy sobie. Islamiści natomiast żądają egzekucji… Historia Shagufty jest 
opisana w naszym drukowanym biuletynie Nr 4-5 (59-60) 2017. Historia Asii Bibi jest 
obszernie przestawiona na naszej witrynie www.gpch.pl 
Chrześcijanie w Pakistanie są traktowani jak obywatele drugiej kategorii. Bardzo wielu z nich 
żyje w skrajnym ubóstwie i jest zmuszanych do wręcz niewolniczej pracy w cegielniach, 
których właścicielami są muzułmanie. Chrześcijanki są często napastowane seksualnie przez 
swoich muzułmańskich pracodawców. 
 
 

  



Slajd 7 

 

Módlmy się za nasze siostry w Panu

z północy Nigerii,

owdowiałe w wyniku

bestialskich napaści islamistów

na ich domy.

 

 

W ostatnich kilkunastu latach tysiące chrześcijanek z północy Nigerii straciło mężów w 
wyniku brutalnych napaści różnych ugrupowań islamskich. W ostatnich latach największym 
zagrożeniem jest islamistyczna sekta Boko Haram oraz pasterze z muzułmańskiego ludu 
Fulbe. Gdy zabijany jest mężczyzna, będący zazwyczaj jedynym żywicielem rodziny, ich żony i 
dzieci pozostają zwykle bez środków do życia. Historia widocznej na zdjęciu rodziny jest 
opisana w naszym drukowanym biuletynie Nr 4-5 (59-60) 2017. 
 
 

  



Slajd 8 

 

Módlmy się za nasze siostry w Panu,

młode chrześcijanki z Egiptu,

porywane przez gangi islamistów

i brutalnie zmuszane do przejścia na islam.

 

 

Od wielu lat dobrze zorganizowane i sowicie opłacane gangi islamistów porywają młode 
chrześcijanki, aby przy użyciu brutalnej przemocy zmusić je do przejścia na islam. Dziewczęta 
zostają zwykle siłą wydawane za mąż za muzułmanów lub wysyłane do niewolniczej pracy w 
jednym z krajów na Półwyspie Arabskim. Wszystko odbywa się przy biernej postawie policji i 
służby bezpieczeństwa, które często nawet sprzyjają porywaczom. Na zdjęciu (World Watch 
Monitor) jedna z porwanych ostatnio egipskich chrześcijanek. 
 
 

  



Slajd 9 

 

Módlmy się za nasze siostry w Panu

z krajów komunistycznych w Azji,

latami czekające na powrót

swoich mężów z więzienia.

 

 

W Chinach, Wietnamie i Laosie chrześcijańscy liderzy otrzymują często wysokie wyroki 
więzienia, zazwyczaj na podstawie sfabrykowanych zarzutów o działalność antypaństwową. 
Ich żony i dzieci latami czekają na powrót swoich ukochanych do domu. Na zdjęciu żona Yang 
Hui z Chin. O ich sytuacji informujemy w naszym drukowanym Biuletynie 4-5 (59-60) 2017. 
 
 

  



Slajd 10 

 

Módlmy się za nasze siostry w Panu

z Korei Północnej,

przetrzymywane w ciężkich więzieniach

i obozach koncentracyjnych.

 

 

W obozach koncentracyjnych w Korei Północnej przebywa ok. 30 tys. chrześcijan, w tym 
wielu kobiet. Są tam często zsyłani całymi rodzinami. Wystarczającym powodem tak 
surowego wyroku jest posiadanie Biblii lub wspólna modlitwa. Na zdjęciu jedna z 
północnokoreańskich chrześcijanek, która uciekła do Korei Południowej. Świadectwa dwóch 
innych Koreanek z Północy, które uciekły do Korei Południowej, są zamieszczone w naszym 
drukowanym biuletynie Nr 2-3 (57-58) 2017. 
 
 

  



Slajd 11 

 

Módlmy się za nasze siostry w Panu

z 68 krajów,

w których chrześcijanie

znoszą prześladowania,

aby każdego dnia

znajdowały oparcie w Jezusie

i pociechę w Słowie Bożym.

 

 

Więcej informacji nt. prześladowań chrześcijan można znaleźć w naszym drukowanym 
biuletynie oraz na naszej witrynie www.gpch.pl 
 
 

 


