
4. Środa
BHUTAN: Ran* podąża za Jezu-
sem od ponad dziesięciu lat. Do-
świadcza z tego powodu ciągłej 
presji od strony męża i jego rodzi-
ny, a ostatnio została pobita przez 
niego za odmowę powrotu do 
buddyzmu. Módlmy się o wytrwa-
łość dla niej oraz o to, aby jej mąż 
poznał kim jest Jezus Chrystus. /

5. Czwartek
SRI LANKA: Ekstremistyczni bud-
dyjscy mnisi stale podżegają tłum 
i atakują chrześcijan, a zwłaszcza 
liderów kościelnych. Módlmy się 
o odwagę i mądrość dla poszko-
dowanych, aby trzymali się Jezusa 
i reagowali w Jego duchu. / 

6. Piątek
CHINY: Kościół Toma* i Louisa* 
jest uważany przez silnie buddyj-
skie środowisko za zagrożenie dla 
»kulturowej jedności« (patrz str. 
6-7). Ciągła presja ze strony władz 
i sąsiadów sieje strach wśród 
chrześcijan. Módlmy się, aby zo-
stali oni na nowo dotknięci i zachę-
ceni przez Jezusa Chrystusa. / 

AZJA 
7. Sobota
CHINY: Nazar jest chrześcijan-
ką nawróconą z islamu. Jej mąż 
rozwiódł się z nią z powodu jej 
wiary, co mocno wpłynęło na ich 
syna. Niedawno porzucił szkołę. 
Prośmy Jezusa Chrystusa, aby 
pomógł Nazar i jej synowi w tej 
trudnej sytuacji. / 

8. Niedziela
CHINY: Na początku maja władze 
odwiedziły wspólnotę domową 
w Pekinie, a następnie zmusiły 
właściciela lokalu, aby wypo-
wiedział umowę najmu. Zakazali 
chrześcijanom dalszej »działalności 
religijnej w jakiejkolwiek formie«. 
Módlmy się o dobre pomysły na to, 
jak dana wspólnota mogłaby nadal 
organizować nabożeństwa. / 

9. Poniedziałek
WIETNAM: Zgodnie z nowym 
dekretem rządowym wszystkie 
wspólnoty muszą rejestrować 
wszelkie działania w samorzą-
dach lokalnych. Wielu liderów 
obawia się, że to rozporządzenie 
jeszcze bardziej ograniczy życie 
Kościoła. Prośmy Jezusa Chry-
stusa o mądrość co do tego, jak 
powinni się zachować. /

 

10. Wtorek
FILIPINY: Po pięciu miesiącach 
okupacji miasta Marawi przez isla-
mistów, miejscowa ludność próbu-
je odbudować swoje domy i życie. 
Bojownicy szczególnie uwzięli się 
na chrześcijan, wielu z nich zostało 
zabitych lub wziętych jako zakładni-
cy. Módlmy się o wewnętrzne uzdro-
wienie oraz o nową siłę i pewność. /

11. Środa
INDONEZJA: 13 maja w atakach 
samobójczych na trzy kościoły w 
Surabaya zginęło 14 osób, a wielu 
innych zostało rannych. Jeden z li-
derów Kościoła wezwał wówczas 
swoich wiernych, aby nie podda-
wali się lękowi i bardziej niż kie-
dykolwiek szukali bliskości Boga. 
Módlmy się o to. / 

12. Czwartek
INDONEZJA: Abraham Ben Moses 
został skazany na 4 lata więzienia 
i karę grzywny w wysokości około 
3 000 euro za »religijne oszczer-
stwo«, ponieważ rozmawiał 
z muzułmańskim taksówkarzem 
na temat wiary chrześcijańskiej. 
Módlmy się o pocieszenie i wy-
trwałość dla niego. /

13. Piątek
MALEZJA: Dziękujmy Panu za se-
minaria biblijne, które odbyły się 
w ostatnim czasie. Módlmy się za 

uczestników, aby to, czego się na-
uczyli, pomogło im lepiej zrozumieć 
Biblię i wiernie naśladować Jezu-
sa, pomimo wrogości i pokus. / 

14. Sobota
INDIE: Módlmy się za rodzinę, 
która została pobita i wypędzona 
z wioski, ponieważ nawróciła się 
do Jezusa. Chrześcijanie znaleźli 
schronienie w innej wiosce, ale 
najmłodszy syn został od nich od-
dzielony podczas ataku. Prośmy 
Jezusa, aby dziecko wróciło do 
rodziny. / 

15. Niedziela
INDIE: 21 kwietnia ekstremi-
styczni hinduiści przerwali 
nabożeństwo w Ludhianie 
w stanie Pendżab i oskarżyli 
zgromadzenie o zmuszanie in-
nych do zmiany wiary. Manpre-
eta Singh, jeden z chrześcijan, 
zaprzeczył temu i został poważnie 
zraniony przez napastników.  
Módlmy się, aby Jezus go uzdro-
wił i wzmocnił tutejszy Kościół. /

16. Poniedziałek
NEPAL: Chrześcijanin został 
oskarżony o napaść za to, że mo-
dlił się za starszą kobietę. Został 
on aresztowany na 3 dni, po czym 
zwolniony za kaucją. Módlmy się 
o sprawiedliwość i uniewinnienie 
w nadchodzącym procesie sądo-
wym. /

BUDDYJSKI 
ŚWIAT 
1. Niedziela
AZJA POŁUDNIOWO-WSCHOD-
NIA: Kiedy buddyści zaczynają 
żyć z Jezusem Chrystusem, to 
przestają uczestniczyć w trady-
cyjnych rytuałach i wtedy często 
padają ofiarami gniewu rodziny 
i sąsiadów. Módlmy się za chrze-
ścijan o ochronę przed atakami, 
ale także o mądrość i odwagę do 
wyznawania Jezusa. /

2. Poniedziałek
MYANMAR: Tun* podejmuje 
długie i często niebezpieczne 
podróże, aby pomóc chrześci-
janom w odległych regionach 
poprzez szkolenia (patrz str. 4-5). 
Obejmują one kursy teologiczne 
i rolnicze. Módlmy się dla nich 
o ochronę oraz, aby uczestnicy 
mogli wcielić w życie to, czego 
się nauczyli. / 

3. Wtorek
MYANMAR: Niektórzy chrze-
ścijanie uciekli do sąsiednich 
państw lub innych regionów 
kraju z powodu prześladowań. 
Módlmy się dla nich o możliwości 
budowania nowego życia dla sie-
bie oraz, aby znaleźli pomoc we 
wspólnotach chrześcijańskich. /

 

17. Wtorek
NEPAL: Módlmy się o Bożą 
ochronę i opiekę nad chrześci-
janką, która została wypędzona 
z domu przez męża z powodu 
swojej wiary. Teraz mieszka 
z rodzicami, ale nie pozwalają 
jej chodzić do kościoła. Ojciec 
również ją pobił i nakazał, aby 
wyparła się Jezusa. /

18. Środa
TURKMENISTAN: Akhmad* zo-
stał ukarany grzywną za czytanie 
Biblii w domu. Jednak zgodnie 
z prawem stanowym dozwolone 
jest posiadanie własnej Biblii. 
Módlcie się o zakończenie bez-
względnych prześladowań przez 
policję wobec chrześcijan na-
wróconych z islamu. /

19. Czwartek
AZJA ŚRODKOWA: Módlmy się 
za chrześcijańskie obozy dla 
dzieci i młodzieży zaplanowane 
na miesiące letnie. W krajach 
takich jak Kazachstan, Tadżyki-
stan i Kirgistan nie wolno głosić 
Ewangelii dzieciom. Prośmy  
Jezusa o ochronę i Jego błogo-
sławieństwo. /

» Najlepiej jest widzieć jak zmienia  
się życie ludzi. 
Tun z Chin
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20. Piątek
CZECZENIA: 19 maja islamiści 
zaatakowali kościół w stolicy 
Groznym, zabijając członka 
kościoła i dwóch policjantów. 
Prośmy Jezusa o jego wsparcie 
dla świadków ataku, opłakują-
cych ofiary i rannych, ale także 
o nawrócenie się sprawców. / 
 

21. Sobota
IRAN: Maryam Zargaran była 
głęboko poruszona, kiedy do-
wiedziała się, że tysiące ludzi 
modliło się za nią podczas jej 
4,5 rocznego pobytu w więzie-
niu (patrz str. 10). W tym trudnym 
okresie cierpiała z powodu  
zaburzeń snu i utraty apetytu.  
Prośmy Jezusa, aby ją całkowi-
cie odnowił. /

22. Niedziela
IRAN: Shamiram Isavi Chabizeh 
została skazana na 5 lat więzie-
nia, oskarżona m.in. o szkolenie 
liderów jako szpiegów prze-
ciwko państwu. Jej mąż Victor 
Bet-Tamraz, wraz z trzema innymi 
chrześcijanami, został skazany 
na 10 lat więzienia. Prośmy Jezu-
sa Chrystusa, aby rodziny uwię-
zionych poczuły Jego bliskość. / 
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>> Błogosławiony niech będzie Bóg 
i Ojciec Pana naszego Jezusa 
Chrystu  sa, który według wielkiego 
miłosierdzia swego odrodził nas ku 
nadziei żywej przez zmartwychwstanie 
Jezusa Chrystusa. 

AFRYKA
23. Poniedziałek
EGIPT: 11-letni Mina żyje w cią-
głym strachu od czasu kiedy był 
świadkiem rozstrzelania swo-
jego ojca przez muzułmańskich 
ekstremistów 26 maja 2017 r.  
Boi się być sam, nocą śpi z mat-
ką. Prośmy Jezusa, aby pomógł 
Minie przepracować traumatycz-
ne doświadczenie i uzdrowił go. /

24. Wtorek
EGIPT: 16 kwietnia kilku muzuł-
mańskich mieszkańców wioski 
podpaliło sklep i cztery domy 
chrześcijan. Policja aresztowa-
ła jednak pięciu innych chrze-
ścijan, którzy próbowali ugasić 
pożar. Zostali oni zatrzymani na 
miesiąc bez postawienia zarzu-
tów, jeden z nich przez to stracił 
pracę. Módlmy się, aby Pan po-
cieszył i zaopatrzył poszkodowa-
ną rodzinę. /

25. Środa
ETIOPIA: Tariku* mieszka w re-
gionie wschodniej Etiopii, gdzie 
rosnący wpływ ekstremistycz-
nych grup islamskich zwiększa 
presję na chrześcijan. Módlmy 
się, aby seminaria na temat ra-
dzenia sobie z prześladowaniem, 
które prowadzi w odległych wio-
skach, wzmacniały chrześcijan. /

26. Czwartek
REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRY-
KAŃSKA: Po ataku na kościół 
w Bangui, który miał miejsce 

w kwietniu 2013 r., Jeovani miał 
amputowane obie nogi. Dzięki dar-
czyńcom Open Doors otrzymał pro-
tezy, ale z powodu tego, że rośnie 
musi być regularnie operowany. 
Dziękujmy, że dobrze zniósł nie-
dawną operację i módlmy się, aby 
Jezus nadal otaczał go pomocą. /  

27. Piątek
KAMERUN: Ponieważ Djibril* nie 
przestał mówić o Jezusie, był uci-
skany przez otoczenie i aresztowa-
ny pod nieprawdziwymi zarzutami. 
Jego żona i dzieci opuścili go. 
Módlmy się, aby Jezus Chrystus 
przeprowadził go przez trudności 
i zmieniał jego rodzinę. /

28. Sobota
NIGERIA: W lutym 2018 r. ponad 
100 dziewcząt zostało uprowadzo-
nych przez Boko Haram. Zostały 
one uwolnione pod koniec marca 
– z wyjątkiem jedynej chrześci-
janki Leah Sharibu. Piętnastolatka 
odmówiła przejścia na islam. Mó-
dlmy się za porwaną dziewczynę 
i jej rodzinę. /

29. Niedziela
MALI: Yoro* (20 l.), który należy do 
plemienia Fulanów zdominowa-
nego przez islam, znalazł się pod 
presją i grożono mu śmiercią po 

tym, jak wyszła na jaw jego de-
cyzja pójścia za Jezusem. Uciekł 
i znalazł schronienie w kościele. 
Módlmy się, aby wzrastał w wierze 
i znalazł możliwości pracy. /

30. Poniedziałek
EUROPA: Od miesięcy chrześcija-
nie nawróceni z islamu są coraz 
częściej deportowani do krajów 
pochodzenia, chociaż znajdują 
się tam w wielkim niebezpieczeń-
stwie z powodu zmiany religii.
Módlmy się, aby chrześcijanie ubie-
gający się o azyl znaleźli przychyl-
ność i zrozumienie władz w wolnych 
krajach dla ich sytuacji. /

31. Wtorek
POLSKA: Na przełomie czerwca 
i lipca naszym gościem był były 
imam z Pakistanu. Przyjechał, aby 
opowiedzieć o losie chrześcijan 
w kraju, w którym szkoli się dżi-
hadystów do walki z niewiernymi. 
Haroon* opowiedział również 
o swoim nawróceniu na chrześci-
jaństwo. Prośmy Boga, aby świa-
dectwo jego życia i słowa zachęty 
były wzmocnieniem dla chrześcijan 
w naszym kraju oraz aby temat 
prześladowań nie był pomijany 
w naszych wspólnotach. /
 
                 *Imię zmienione 
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