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CHINY
Ponad 20 chrześcijan więzionych z powodu wiary

Módl się za 
Alimujianga Yimitiego.
Od 2008 r. odbywa on wyrok 
15 lat więzienia. Jego żona 
Gulinuer i dwóch synów, 
obecnie w wieku 15 i 8 lat, 
bardzo potrzebują naszego 
wsparcia modlitewnego.
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WIETNAM
Ponad 200 chrześcijan więzionych z powodu wiary

Módl się za Puih H’Bat.
Ta matka czworga dzieci została 
aresztowana w 2008 r. za  prowa-
dzenie kościoła domowego na wsi 
i skazana na 5 lat więzienia. Nikt nie 
wie, czy wciąż żyje, czy też zmarła 
w wyniku brutalnego traktowania.

PAMIÊTAJCIE 
O WIÊŹNIACH…

 List do Hebrajczyków 13,3

Zawieś ten plakat w swoim domu lub kościele, aby przypominał o konieczności 
modlitwy za chrześcijan więzionych z powodu wiary w Chrystusa. 

IRAN
Ponad 50 chrześcijan więzionych z powodu wiary

Módl się za 
Maryam Nagash Zargaran.
Maryam, znana również jako 
Nasim, zostało aresztowana 
w sierpniu 2013 r. i skazana 
na 4 lata więzienia z powodu 
swojej działalności w kościele 
domowym. Maryam ciężko znosi 
pobyt w odosobnieniu.

Kraje, w których chrześcijanie 
zostali osadzeni w więzieniu 
po 2010 r.
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ERYTREA
Ponad 1 tys.* chrześcijan więzionych z powodu wiary

Módl się za Tekleaba Menghisteaba.
Ten szanowany lekarz i lider kościoła 
przebywa w więzieniu od listopada 
2005 r. Wiadomo, że bardzo podupadł 
na zdrowiu.

* Dane jedynie szacunkowe.

Wersja polska: Głos Prześladowanych Chrześcijan

www.gpch.pl
e-mail: biuro@gpch.pl

KOREA PÓ£NOCNA
Ponad 30 tys.* chrześcijan więzionych z powodu wiary

Módl się za Kim Jung-wooka.
30 maja 2014 r. sąd w Pjongjangu 
skazał tego południowokoreańskiego 
misjonarza na dożywocie 
w obozie pracy za jego 
działalność ewangelizacyjną 
w Korei Północnej.


