
» Wierzę, że przeżyliśmy ten trudny czas 
w naszej służbie, ponieważ modliliście się za 
nas i wspieraliście nas. 
Nadina* z Azji Środkowej

4. Poniedziałek
PROJEKTY SAMOPOMOCOWE: 
W 2017 r. ponad 850 000 osób sko-
rzystało z praktycznych projektów 
pomocy Open Doors, obejmujących 
pomoc w nagłych wypadkach, kur-
sy czytania i pisania oraz szkolenia 
zawodowe (patrz str. 10-11). Módl-
my się, aby odbiorcy tej pomocy byli 
zachęcani i wzmacniani, wykracza-
jąc poza konkretne wsparcie. /  

AFRYKA
5. Wtorek
DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA  
KONGA: Mado* była w rękach 
islamskiej milicji APD przez 15 
miesięcy. Mimo, że udało jej się 
uciec do rodziców, jest bardzo 
straumatyzowana i odrzucana 
przez innych mieszkańców wioski.
Módlmy się, aby Jezus Chrystus 
pocieszał, uzdrawiał i troszczył się 
o nich. Módlmy się też za wszyst-
kich innych porwanych. / 

6. Środa
REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRY-
KAŃSKA: 1 maja 16 osób zginęło, 
a 60 innych zostało rannych w ata-
ku na kościół w stolicy Bangui 
oraz w strzelaninie pomiędzy  
napastnikami, a siłami bezpie-
czeństwa. Módlmy się o pociesze-
nie dla krewnych i o to, aby Jezus 
Chrystus był z członkami Kościoła, 
ale także aby poruszał serca na-
pastników. /

 

7. Czwartek
KAMERUN: Rodzina Abdula* była 
dumna z przynależności do ple-
mienia, w którym nie było chrze-
ścijan. Z powodu decyzji Abdula 
o pójściu za Jezusem, jego krew-
ni od lat wywierają na nim presję, 
by powrócił do islamu. Módlmy się 
o odwagę, mądrość i ochronę dla 
Abdula i jego domowego kościoła 
nawróconych z islamu. /
 

8. Piątek
NIGERIA: W ostatnim czasie rośnie 
liczba ataków muzułmańskich 
pasterzy Fulani na wioski chrze-
ścijańskie. W 2017 r. zginęło 611 
chrześcijan, a w okresie od stycz-
nia do kwietnia 2018 r. – prawie 
500. Módlmy się o pocieszenie dla 
wszystkich, którzy w zamachach 
stracili swoich bliskich. Módlmy 
się o pokój oraz o to, aby jeszcze 
wielu pasterzy Fulani mogło poznać 
Jezusa. /
 

9. Sobota
NIGER: Mimo rosnącej presji, 
chrześcijanie, których jest w kra-
ju bardzo niewielu, trzymają się 
swojej wiary. Módlmy się, aby 
poprzez seminaria Open Doors zo-
stali wzmocnieni w przygotowaniu 
na prześladowania oraz o to, aby 
Jezus Chrystus nadal dawał im siłę, 
odwagę i mądrość w okazywaniu 
swojej miłości bliźnim. /

AFRYKA PŁN. / 
BLISKI WSCHÓD
10. Niedziela
ALGIERIA: Kościół w Algierii 
znajduje się pod ogromną presją. 
Władze nakazały zamknięcie nie-
których kościołów, a wielu chrze-
ścijan bezpodstawnie oskarżono.
Módlmy się o mądrość i siłę, aby 
chrześcijanie dzielnie trzymali się 
Jezusa i byli Jego świadkami. /

11. Poniedziałek
ALGIERIA: Dziękujmy za uwolnie-
nie Slimane Bouhafa w weekend 
wielkanocny po 20 miesiącach 
w więzieniu! Chrześcijanin na-
wrócony z islamu został skaza-
ny za »obrazę islamu«. 51-latek 
oświadczył, że widział w więzieniu 
»rzeczy nie do zniesienia«, a jego 
reumatyzm bardzo się w tym cza-
sie pogorszył. Módlmy się dla nie-
go o uzdrowienie. /  
 

12. Wtorek
EGIPT: Od maja do września 
kościoły organizują wiele pro-
gramów letnich, takich jak: czas 
wolny dla dzieci, młodzieży i ro-
dzin. Módlmy się o ochronę tych 
działań oraz o to, aby ludzie dzięki 
nim mogli na nowo znaleźć Jezusa 
i wzrastać w wierze. /

13. Środa 
JEMEN: Módlmy się za Emira*, 
który pracuje na rzecz ludzi 

cierpiących z powodu wojny 
i głodu. Odwiedza chorych 
i modli się za nich, a także 
przekazuje Słowo Boże. Módlmy 
się, aby Jezus Chrystus używał 
Emira, by poprzez jego modlitwy 
ludzie mogli być uzdrawiani oraz 
odnajdywali Jezusa. Prośmy, 
aby nowi chrześcijanie nauczyli 
się naśladować Jezusa pomimo 
cierpienia. / 
 

14. Czwartek
TURCJA: Po 16 miesiącach 
aresztu, w kwietniu rozpoczął 
się proces pastora Andrew 
Brunsona, który służył Jezusowi 
w Turcji od 23 lat. Z powodu  
fałszywych oskarżeń m.in. o  ter-
roryzm i szpiegostwo, grozi mu 
35 lat więzienia. Módlmy się, aby 
odczuł bliskość Jezusa i otrzy-
mał od Niego nową siłę, odwagę 
i ufność. / 

15. Piątek
SYRIA: Po siedmiu latach wojny 
nie widać jeszcze pokoju. Mó-
dlmy się za Kościół w Syrii, aby 
Jezus Chrystus go wzmocnił i uży-
wał, by nieść nadzieję cierpiącym 
ludziom. Módlmy się, aby jeszcze 
wielu znalazło w Nim swojego 
Zbawiciela i Odkupiciela. / 

16. Sobota
IRAK: Czworo dzieci zostało 
rannych w zamachu bombowym 
w Poniedziałek Wielkanocny 

NASZA POMOC 
NA ŚWIECIE 
1. Piątek
DYSTRYBUCJA BIBLII: W ubie-
głym roku Open Doors rozdało 
ponad 2 500 000 egzemplarzy 
Biblii i innej literatury chrześci-
jańskiej (patrz str. 4-5 w maga-
zynie). Dziękujmy za to Jezusowi 
Chrystusowi i módlmy się, aby 
nadal chronił tych, którzy są za-
angażowani w tę często niebez-
pieczną służbę i błogosławił jej 
odbiorców. /

2. Sobota
SZKOLENIA: W 2017 r. ponad 
500 000 chrześcijan uczestniczyło 
w szkoleniach biblijnych na te-
maty takie jak: uczniostwo, etyka 
rodzinna i radzenie sobie z prze-
śladowaniami (patrz str. 6-7).
Módlmy się, aby uczestnicy mogli 
wcielać w życie to, czego się 
nauczyli, a tym samym wzrastać 
w wierze. / 

3. Niedziela
WSPARCIE I ZACHĘTA: W około 
60 krajach pracownicy i wolon-
tariusze Open Doors oraz partne-
rzy wspierają prześladowanych 
chrześcijan poprzez wizyty i prak-
tyczne wsparcie (patrz str. 8-9).
Módlmy się, aby Jezus Chrystus 
używał ich do wzmocnienia prze-
śladowanego Kościoła. / 

przed szpitalem w Bartelli w Do-
linie Niniwy. Zaledwie kilka mie-
sięcy wcześniej, po opuszczeniu 
tego terenu przez IS, pierwsze 
rodziny wróciły do tego niegdyś 
chrześcijańskiego miasta. Módl-
my się o pokój i ochronę w odbu-
dowie tego miejsca. / 
 

17. Niedziela
IRAN: Módlmy się o postępowa-
nie apelacyjne czterech chrze-
ścijan, z których każdy skazany 
jest na co najmniej dziesięć lat 
więzienia. Byli muzułmanie Hadi 
Asgari, Amin Afshar-Naderi,  
Kaviyan Fallah-Mohammadi 
i asyryjski pastor Wiktor Bet-
-Tamraz są oskarżani o »ewan-
gelizację« i »nielegalną działal-
ność kościelną«. / 

AZJA 
ŚRODKOWA
18. Poniedziałek
KAZACHSTAN: Kilka zmian 
w prawie religijnym ma na 
celu wzmocnienie kontroli nad 
chrześcijanami, utrudniając 
w szczególności pracę z dzieć-
mi i młodzieżą. Na przykład wy-
magana jest rejestracja wszyst-
kich nieletnich uczęszczających 
na nabożeństwo. Módlmy się 
o mądrość dla chrześcijan, 
a zwłaszcza dla przywódców 
Kościoła. /

KALENDARZ MODLITW 06/2018  
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Psalm 68, 20

>> Pan niech będzie przez wszystkie 
dni błogosławiony: ciężary nasze 
dźwiga Bóg, zbawienie nasze.

19. Wtorek
KAZACHSTAN: Pewnej nocy na 
początku kwietnia samochód 
pastora Savata* został całkowi-
cie zdewastowany: kompletnie 
porozbijane okna, reflektory i lu-
sterka, nawet karoseria oraz wy-
posażenie zdewastowane. Policja 
postrzega to jako zemstę za służbę 
pastora Savata. Módlmy się za 
niego i jego kościół nawróconych 
z islamu chrześcijan o siłę, odwa-
gę i mądrość. /

20. Środa
UZBEKISTAN: W północnym 
regionie Karakalpakstan aresz-
towano kilku pastorów, którzy 
obecnie czekają na rozprawę 
sądową. Módlmy się, aby Jezus 
Chrystus pomógł im i ich rodzi-
nom w tej trudnej sytuacji oraz 
dał im pewność, że ma wszystko 
w swoich rękach. /

21. Czwartek
TURKMENISTAN: Policja wtar-
gnęła niedawno na spotkanie 
w tajnym kościele domowym 
i zabrała jego członków na 
przesłuchanie do komisariatu 
policji. Później zostali oni uwol-
nieni, ale są obecnie uważnie 
monitorowani i poddawani 
dodatkowej presji ze strony mu-
zułmańskich krewnych. Módlmy 
się o ochronę i odwagę dla tych 
chrześcijan. /

AZJA
PŁD.-WSCH. 

22. Piątek
PAKISTAN: Asma Yaqoob, młoda 
chrześcijanka, została podpalo-
na przez muzułmanina po odmo-
wie nawrócenia się na islam, 
aby on mógł ją poślubić. Zmarła 
na skutek oparzeń. Prośmy Je-
zusa o pomoc dla jej rodziny 
i o ochronę chrześcijańskich ko-
biet i dziewcząt przed atakami. /

23. Sobota
INDIE: Poseł do parlamentu hin-
duskiej partii nacjonalistycznej 
BJP w stanie Uttar Pradesh 
w głośnym przemówieniu wyraź-
nie opowiedział się przeciwko 
chrześcijanom w tym kraju.
Powiedział, że są oni zagroże-
niem dla jedności narodu. Módl-
my się, aby chrześcijanie mogli 
świadczyć o miłości Jezusa po-
śród rosnącej wrogości. / 
 

24. Niedziela
INDIE: 46-letni pastor Abra-
ham Topno został uprowa-
dzony 1 maja (rzekomo przez 
maoistów), a następnego ranka 
zamordowany. Prośmy Jezusa, 
aby pocieszał jego żonę i innych 
krewnych oraz ochraniał przed 
rozpaczą i niemocą. /

 

25. Poniedziałek
BHUTAN: Tidim*, Jakub* i Chu-
kie* wzięli udział w szkoleniu dla 
przywódców chrześcijańskich i są 
wypełnieni pragnieniem pozyski-
wania innych do życia z Jezusem. 
Prośmy o Boże prowadzenie, wy-
trwałość i radość w ich służbie pa-
storskiej i ewangelizacyjnej. /
 

26. Wtorek
BANGLADESZ: Prośmy Jezusa, 
aby pobłogosławił kursy uczniow-
skie dla chrześcijan nawróco-
nych z islamu. Módlmy się także 
za nauczycieli, którzy często są 
kwestionowani w swojej posłudze 
i życiu osobistym, aby Jezus dał im 
siłę i motywację do kontynuowania 
pracy. /
 

27. Środa
CHINY: Rząd w coraz większym 
stopniu ogranicza chrześcijan 
w tym kraju. Na początku kwietnia 
zakazano sprzedaży Biblii przez 
internet; legalnie Biblia może być 
zakupiona tylko w kontrolowanej 
przez państwo księgarni tzw. ko-
ściołów trzech autonomii (Patrio-
tyczny Ruch Trzech Autonomii). 
Módlmy się, aby każdy chrześci-
janin w Chinach miał dostęp do 
Słowa Bożego. /
 

28. Czwartek
MYANMAR: Dziękujmy Jezusowi 
za uwolnienie dwóch pastorów: 
Langjaw Gam Seng i Dumdaw 
Nawng Lat w ramach masowej am-
nestii dla więźniów. Aresztowano 
ich w 2016 r. za pomoc dziennika-
rzowi w sfotografowaniu kościoła 
zbombardowanego przez wojska 
państwowe. /

29. Piątek
WIETNAM: Chwalmy Jezusa Chry-
stusa za jego wspaniałą pracę na 
kursach biblijnych w odległych 
regionach kraju. Zainteresowanie 
poznawaniem Biblii rośnie. Jeden 
z pastorów powiedział,  że jego gru-
pa liczyła 200 uczestników więcej 
niż się zarejestrowało. /

30. Sobota
INDONEZJA: Módlmy się o ochro-
nę Budiego*, któremu groziła 
śmierć, ponieważ naucza chrze-
ścijan nawróconych z islamu i za-
chęca ich do opowiadania swoim 
rodzinom o Jezusie. Módlmy się 
także za Jusufa, jednego z jego 
uczniów, który został pobity i wy-
pędzony, ponieważ nie wyparł się 
Jezusa. /

 
*Imię zmienione 
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