
6. Wtorek
SZKOLENIA BIBLIJNE: Pomimo 
związanych z pandemią ograniczeń 
w podróżowaniu wiele planowa-
nych seminariów, których celem 
było wzmocnienie prześladowa-
nych chrześcijan, odbyło się bez 
większych przeszkód (patrz strony 
10-11). Dziękujmy za to Jezusowi 
i módlmy się o ochronę, szczegól-
nie dla wszystkich działań online, 
ponieważ zawsze niosą ze sobą 
większe ryzyko inwigilacji przez 
władze. /

7. Środa
SZKOLENIA BIBLIJNE: Dziękujmy 
Jezusowi za to, że na początku 
tego roku sieć kościołów domo- 
wych na Półwyspie Arabskim 
mogła uczestniczyć w kursach 
uczniowskich. Módlmy się za 
uczestników, aby to, czego się na-
uczyli, wzmocniło ich wiarę i dało  
im siłę do zwrócenia się ku Jezu- 
sowi w czasie prześladowań. /

8. Czwartek
WSPARCIE I ZACHĘTA: Centralnym 
elementem pracy Open Doors jest 
odwiedzanie prześladowanych 
chrześcijan, pocieszanie i modlitwa 
z nimi (patrz strony 12-13), aby nie 
czuli się opuszczeni. Módlmy się 
o mądrość, wrażliwość oraz Boże 
prowadzenie dla wszystkich pra-
cowników i partnerów w tej służbie, 
a także o ochronę.

AFRYKA SUB-
SAHARYJSKA
9. Piątek
NIGER: Módlmy się o mądrość 
i wytrwałość dla Dembe. Przyszły 

partnerzy Open Doors w Bangla-
deszu przeprowadzą szkolenie dla 
nauczycieli takich kursów. Módl-
my się o bezpieczeństwo uczestni- 
ków, którzy przybędą z całego kra-
ju, aby wziąć w nich udział. /

POMOC NA 
ŚWIECIE
1. Czwartek
POMOC HUMANITARNA: Indyjska 
chrześcijanka Aarti* nie otrzymała 
pomocy dla ofiar pandemii dostar- 
czanej przez lokalne władze. »Przez 
was Bóg okazał nam swoją łaskę« 
- powiedziała, gdy partnerzy Open 
Doors przynieśli jej artykuły żyw-
nościowe. Dziękujmy Chrystusowi 
za setki tysięcy chrześcijan, którzy 
w minionym roku otrzymali pomoc 
dostarczoną przez Open Doors 
(patrz strony 5-7). /

2. Piątek 
PROJEKTY SAMOPOMOCOWE: 
Gdy członek rdzennej grupy etnicz-
nej w Meksyku zostaje chrześcija-
ninem, często jest odrzucany przez 
lokalną społeczność. W zeszłym  
roku Open Doors pomogło kilku  
chrześcijańskim rodzinom rozpo- 
cząć nowe życie w nowym miejscu. 
Módlmy się, aby byli tam bez-
pieczni. / 

3. Sobota
PROJEKTY SAMOPOMOCOWE: 
Dzięki kursom czytania i pisania 
prześladowani chrześcijanie z niż-
szych warstw społecznych mogą  
czytać Biblię i czerpać siłę ze Sło-
wa Bożego. Na początku lipca 
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Chrześcijanka z Mjanmy niesie do domu otrzymaną żywność.

teść  zgodził się na ślub Dembe 
z jego córką pod warunkiem, że 
Dembe odwróci się od Jezusa. 
Dembe odmówił, po czym ojciec 
narzeczonej zniszczył jego dom./
 

10. Sobota 
NIGERIA: Podczas ataku na kościół 
w stanie Kaduna uprowadzono 
cztery kobiety. Przypuszcza się, że 
napastnicy należeli do islamsko- 
ekstremistycznych pasterzy Fulani. 
Módlmy się o ratunek i pocieszenie 
dla porwanych i ich rodzin oraz aby 
Chrystus dał im siłę do wytrwania 
w wierze. /

11. Niedziela
KENIA: Módlmy się o pocieszenie 
dla Rogo*. Kiedy Rogo nawrócił 
się do Chrystusa, opuściła go żona. 
Zabrała ze sobą ich dziecko oraz 
cały towar, który Rogo zamierzał 
sprzedać na targu – oprócz straty 
emocjonalnej była to dla niego 
ogromna strata finansowa. Człon-
kowie kościoła wspierają Rogo, ale 
sytuacja, w której się znalazł jest 
bardzo trudna. /

12. Poniedziałek
KENIA: Minęły trzy lata, odkąd 
mieszkańcy wioski spalili dom 
i sklep pastora Aarona*, zabili jego 
kozy i wygnali jego i jego rodzi-
nę. Teraz kilkoro dorosłych dzieci 
Aarona przeniosła się z powrotem 
do wioski. Módlmy się, aby byli tam 
solą i światłem. /

13. Wtorek
TANZANIA: Po miesiącach porów-
nywania Koranu z Biblią, Isaac*, 
nauczyciel w szkole islamskiej, na- 
wrócił się do Chrystusa. Jego brat 
zagroził mu wówczas śmiercią. 

17. Sobota
SYRIA: »Najbardziej boję się tego, 
że mój ojciec odkryje, że chodzę 
do kościoła. Boję się, że zabroni 
mi tego i zamknie w domu. Może 
mnie też pobić« – mówi nam Ma-
nal*. Módlmy się o pokój dla Ma-
nal i o to, aby jej rodzina również 
nawróciła się do Chrystusa. /

Módlmy się o ochronę przed ata-
kami dla Isaaca i kościoła, w któ-
rym przebywa. Prośmy też Jezusa, 
aby objawił się bratu Izaaca. /

14. Środa 
ZANZIBAR (TANZANIA): Mała 
wspólnota na wyspie Zanzibar 
spotyka się z coraz większym 
sprzeciwem ze strony muzułmań-
skiej większości, ponieważ od-
ważnie opowiadają o Chrystusie.
Zniszczone zostało już gospodar-
stwo małżeństwa należącego do 
wspólnoty. Prośmy Jezusa Chry-
stusa o mądrość dla nich w tej 
coraz bardziej niebezpiecznej 
sytuacji /.

AFRYKA PÓŁ-
NOCNA I BLI-
SKI WSCHÓD
15. Czwartek
MAROKO: Wisam* został umiesz-
czony przez swoją rodzinę w szpi-
talu psychiatrycznym, kiedy na-
wrócił się do Chrystusa. Módlmy 
się, aby Jezus chronił Wisama 
i aby leki, które będzie otrzymywał, 
nie zaszkodziły mu. Prośmy Boga 
o jego szybkie wypisanie ze szpi-
tala. /

16. Piątek
MAROKO: Mąż Ibrahimy* zmusza 
ją do porzucenia wiary w Jezusa 
Chrystusa. Dziękujmy Jezusowi 
za to, że Ibrahima nie daje się za-
straszyć; Prośmy Go, aby Bóg po-
mnażał jej wytrwałość i pomagał 
jej w tym trudnym okresie życia. / 

Wspólnota Manali

4. Niedziela
DYSTRYBUCJA BIBLII I LITERA-
TURY: W niektórych krajach nadal 
brakuje Biblii, książek i innych 
pism chrześcijańskich, które po-
magają chrześcijanom wzrastać 
w wierze (patrz strony 8-9). Módl-
my się, aby te często tajne dostawy 
bezpiecznie docierały do odbior-
ców i były dla nich błogosławień-
stwem i powodem do radości. /

5. Poniedziałek
DYSTRYBUCJA BIBLII I LITERATU-
RY: Lokalni partnerzy Open Doors 
przygotowują książkę, opowia- 
dającą historie chrześcijan ze Sri  
Lanki, którzy doświadczyli prześla- 
dowań. Ma ona na celu wzmoc-
nienie chrześcijan, którzy doświad-
czają podobnych trudności. Módl-
my się o powodzenie tego projektu 
i o to, by książka była błogosławień-
stwem dla wielu. / 

18. Niedziela
ARABIA SAUDYJSKA: Adam* jest  
chrześcijaninem. Wielokrotnie  
z tego powodu trafiał do więzienia 
i był karany chłostą. Szwagierka 
Adama również jest chrześcijan- 
ką. W przeszłości była tak bar-
dzo prześladowana przez swoją 
rodzinę, że Adam pomógł jej 
wyjechać z kraju, za co musi te-
raz odpowiedzieć przed sądem. 
Módlmy się o ochronę przed ko-
lejnym aresztowaniem.

INDIE
19. Poniedziałek
INDIE: Kilka chrześcijanek  zo-
stało zaatakowanych i pobitych 
przez hinduskich ekstremistów, 
kiedy rozdawały ulotki. Dziękuj-
my za odwagę tych kobiet i wielu 
innych indyjskich chrześcijan, 
którzy mimo niebezpieczeństw 
dzielą się Ewangelią. Módlmy się, 
aby dzięki ich wysiłkom wielu ludzi 
znalazło ratunek w Chrystusie. / 

Kurs czytania i pisania 
w Bangladeszu
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wzywało do modlitwy za niego 
w marcu 2021 roku). Dzięki jego 
pracy, kilku buddyjskich mni-
chów w południowych Chinach 
zostało chrześcijanami. Niedaw-
no dowiedziały się o tym lokalne 
władze i kazały mu opuścić re-
gion. Módlmy się, aby udało mu 
się nawiązać kontakt z kościo-
łami, aby mógł nadal prowadzić 
pracę ewangelizacyjną. / 

24. Sobota
KOREA PÓŁNOCNA: Dziesiątki  
tysięcy chrześcijan jest wię- 
zionych w koszmarnych warun-
kach w obozach reedukacyj-
nych.Polecajmy ich Jezusowi 
Chrystusowi i prośmy Go, aby 
pocieszał ich, umacniając ich 
wiarę. Prośmy Boga, aby nie 
złamały ich trudy więzienia. /
 

25. Niedziela
NEPAL: Nita* jest fizycznie i psy-
chicznie maltretowana przez 
swojego męża, ponieważ jest 
chrześcijanką. Módlmy się, aby 
Jezus uleczył wszystkie jej rany 
i dał jej siłę. Prośmy też, aby 
mąż Nity nawrócił się do Chry-
stusa i zrozumiał, jak wielkie zło 
wyrządza żonie. /

26. Poniedziałek
BANGLADESZ: Anjoli została 
pobita kijami przez muzułmań-
skie sąsiadki. Pomimo wyrzą-
dzonej krzywdy, potrafiła im prze-
baczyć: »Z Biblii dowiedzieliśmy 
się, że powinniśmy przebaczać 
naszym wrogom i modlić się za 
nich« – mówi. Dziękujmy za tę 
siłę wiary, módlmy się, aby posta-

29. Czwartek
LAOS: Lokalni partnerzy Open Do-
ors zostali zaskoczeni przez policję, 
gdy przeprowadzali wywiad z 30 
laotańskimi chrześcijanami na 
temat sytuacji prześladowań w ich 
kraju. Módlmy się, aby Chrystus 
dał tym zatroskanym chrześcijanom 
pocieszenie i mądrość. Módlmy się 
także, aby ten incydent nie miał dla 
nich negatywnych konsekwencji. / 
 

30. Piątek
SRI LANKA: Pięć lat temu Rashmi, 
jedyna chrześcijanka w klasie, 
została pobita przez kilku buddyj-
skich kolegów. Doznała poważ-
nych obrażeń kręgosłupa. Z bie-
giem lat obrażenia te doprowadziły 
do częściowego paraliżu. Módlmy 
się o uzdrowienie Rashmi. /

31. Sobota
INDONEZJA: Władze miasta Ma-
taram zakazały wszelkiej działal-
ności sześciu kościołom. Grozili 
nawet ich zamknięciem. Lokalny 
partner Open Doors udziela przy-
wódcom kościelnym porad praw-
nych. Prośmy Jezusa Chrystusa, 
aby kościoły pozostały otwarte i aby 
nadal mogły odbywać się w nich 
nabożeństwa. /

*Imię zmienione

20. Wtorek
INDIE: Osiem chrześcijańskich 
rodzin, które od niedawna są 
wyznawcami Chrystusa, zostało 
wykluczonych przez mieszkań-
ców swojej wioski. Nie mają do- 
stępu do elektryczności ani wody, 
a właściciele sklepów nie sprze-
dają im już żywności.  Prośmy  
Jezusa Chrystusa, aby zaopa-
trzył te rodziny i dał im wytrwać 
w wierze. / 
 

21. Środa
INDIE: Ekstremiści hinduistyczni 
zakłócili spotkanie modlitewne 
pastora Rama* i kilku innych 
chrześcijan. Ekstremistom towa-
rzyszyli policjanci, a Ram został 
aresztowany i przesłuchany pod 
fałszywym zarzutem zmuszania 
ludzi do przejścia na chrześcijań-
stwo. Módlmy się  o pokrzepienie 
dla Rama, aby to zajście nie za-
ważyło na jego służbie. /

22. Czwartek
INDIE: Ze względu na masowe 
groźby pod adresem liderów 
i członków kościoła, wspólnota 
zdecydowała o wstrzymaniu  
rozbudowy kościoła. Módlmy się, 
aby Bóg dotknął tych, którzy wy-
powiadają groźby, aby otworzyli 
swoje serca na Ewangelię. / 

AZJA WSCH. 
I PŁD. 
WSCHODNIA 

23. Piątek
CHINY: Trwajmy w modlitwie za 
pastora Hermana* (Open Doors 
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>> Wysławiajcie Pana, albowiem 
jest dobry, Albowiem na wieki 
łaska jego.

Anjoli

27. Wtorek
WIETNAM: Kiedy Xe* i jego rodzina 
uwierzyli w Jezusa, mieszkańcy 
wioski odebrali mu gospodarstwo 
i ziemię. Xe został zmuszony do 
znalezienia pracy w mieście. Jego 
rodzina pozostaje jeszcze w wio-
sce i nadal jest prześladowana. 
Módlmy się o zaopatrzenie, pokój 
i pocieszenie dla Xe w tej stresują-
cej sytuacji. 

28. Środa
LAOS: Sąsiedzi i przywódcy wio-
ski grożą małej grupie chrześcijan  
z ludu Akha wypędzeniem. W wio- 
sce akceptowany jest tylko ani- 
mizm. Dziękujmy Jezusowi za od-
wagę chrześcijan, którzy mimo  
to spotykają się potajemnie i odda- 
ją Bogu cześć. /

Open Doors Polska 
Skr. poczt.91, 02-783 Warszawa 59
T +48 (22) 250 16 70
E info@opendoors.pl
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PKO Bank Polski 62 1020 1169 0000 8502 0250 0544

wa Anjoli poruszyła serca opraw-
czyń, aby nawróciły się do Boga. /


