
4. Czwartek
GWINEA: Módlmy się za małą gru-
pę chrześcijan w wiosce Lokpoou, 
która jest uważana za duchowe 
centrum bożków (patrz str. 8-9). Po-
mimo ataków i ograniczeń, chrze-
ścijanie nadal spotykają się, aby 
studiować Biblię. Prośmy Jezusa, 
by ich chronił i poprzez nich ukazy-
wał w wiosce swoje światło. /

AFRYKA 

5. Piątek
BURKINA FASO: Pod koniec kwiet-
nia i na początku maja – seria 
ataków na kościoły – wstrząsnęła 
chrześcijanami na północy kraju.
Zginęło 16 chrześcijan. Od stycznia 
około 70.000 ludzi uciekło przed 
islamistami, którzy chcą przejąć 
kontrolę nad regionem. Módlmy  
się o Bożą interwencję. /

6. Sobota
NIGERIA: 17 maja nieznani napast-
nicy napadli na wioskę w strefie 
przygranicznej stanów Katsina 
i Kaduna, i porwali 17 chrześcijan, 
głównie kobiety. Prośmy Jezusa 
Chrystusa, aby ich uwolnił i pozwo-
lił im powrócić do swoich rodzin. /

 
 

7. Niedziela
KAMERUN: Od lat chrześcijanie 
z regionu Extrême-Nord cierpią 
z powodu przemocy ze strony Boko 
Haram. Ciągły brak bezpieczeń-
stwa i zagrożenie są wyczerpujące; 
w połowie maja 60 domów we wsi 
zostało splądrowanych i spalo-
nych, a dwa kościoły uległy znisz-
czeniu. Módlmy się o nową siłę i za-
chętę dla tamtejszych chrześcijan. / 

8. Poniedziałek
KENIA: W południowym Nairobi 
kilka kościołów, sklepów i innych 
dóbr chrześcijańskich zostało 
zniszczonych w maju przez tłum 
muzułmańskiej młodzieży. Dopro-
wadziło to do napięć pomiędzy 
muzułmanami i chrześcijanami. 
Prośmy  Jezusa Chrystusa, aby 
nie było więcej takich incydentów 
i o to, by chrześcijanie potrafili 
przebaczać. /

9. Wtorek
ERYTREA: Módlmy się za 141 
chrześcijan z Asmary i 31 innych 
z obszaru na południe od stolicy, 
którzy zostali aresztowani w maju.
Warunki panujące w więzieniach 
są często bardzo złe. Prośmy Jezu-
sa, aby dostarczył naszym braciom 
i siostrom wszystko, czego potrze-
bują i aby czuli Jego obecność. / 
 

10. Środa
SUDAN: W obliczu rewolucji 
w kraju, miejscowi chrześcijanie 
proszą nas o modlitwę. Módlmy się 
o nowy rząd, aby zapewnił wolność 
religijną oraz o to, aby islamscy 
ekstremiści nie wykorzystywali tego 
przełomu do własnych celów. / 

11. Czwartek
LIBIA: Wiosną tego roku walki, 
które od lat toczą się w kraju, 
znów się zaogniły. Prośmy Pana 
o ochronę i wytrwałość dla chrze-
ścijan. Módlmy się o pocieszenie 
dla tych, których bliscy zginęli 
i o pomoc dla wysiedleńców. /

AZJA
12. Piątek
IRAK: Módlmy się za około 50 rodzin 
chrześcijańskich, które powróciły 
do miasta Telkef po wypędzeniu 
1500 rodzin w 2014 roku. Brakuje 
tam podstawowych mediów i nie 
można jeszcze zagwarantować 
 bezpieczeństwa. /

13. Sobota
AZJA ŚRODKOWA: Tammar* 
i Nadina* doświadczyli wielu wro-
gich działań, ponieważ prowadzą 
mały kościół domowy. Dwa lata 
temu to ciągłe zagrożenie i stres 
doprowadziły Nadinę do poronienia. 
Dziękujmy Jezusowi Chrystusowi, 
że teraz mają roczne dziecko i wie-
dzie się im lepiej. /

14. Niedziela
CHINY: Jacob* jest entuzjastycz-
nym młodym chrześcijaninem 
z Chin Zachodnich, który chce za- 
łożyć kościół. Jednak jego rodzina 
jest zdecydowanie przeciwna temu 
i naciska na niego, aby powrócił 
na buddyzm. Prośmy Pana, aby 
pozwolił Jacobowi nadal wzrastać 
w wierze i dał mu wytrwałość. /

15. Poniedziałek
CHINY: Poprośmy Jezusa Chry-
stusa o wsparcie dla Ammara*,   
nawróconego z islamu przy-
wódcę kościoła z północno- 
zachodniej części kraju, który 
został aresztowany przez władze 
sześć miesięcy temu. Jego żona 
informuje, że musi codziennie 
studiować ateizm, jeśli chce być 
ponownie zwolniony. /
 

16. Wtorek
CHINY: Po aresztowaniu męża, 
Kamilah* nakazano jej powrót 
do rodzinnego miasta. Prawdo-
podobnie policja próbuje w ten 
sposób osłabić rodzinę. Kamilah 
nie tylko straciła dom, ale także 
pracę. Z tego powodu jest bardzo 
przygnębiona. Poprośmy Jezusa, 
aby ją ponownie podniósł. /

INDIE
17. Środa
INDIE: Módlmy się o wspierane 
przez Open Doors seminaria dla 
chrześcijańskich kobiet i dzieci, 
które doświadczyły prześlado-
wań z powodu swojej wiary. Mó- 
dlmy się, aby wiele z nich do-
świadczyło uzdrowienia i zostało 
wzmocnionych przez te semi-
naria. / 

TRADYCYJNE 
WIERZENIA 
AFRYKAŃSKIE 
1. Poniedziałek
ETIOPIA: Dziękujmy za zaanga-
żowanie Berhane* w niesieniu 
Ewangelii innym ludziom w jej 
regionie, aby mogli doświad-
czyć wyzwolenia przez Jezusa 
Chrystusa jak ona sama (patrz 
str. 4–5). Módlmy się o ochronę 
dla Berhane i innych pracowni-
ków w ich służbie. / 

2. Wtorek  
REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRY-
KAŃSKA: Andreas* i jego rodzina 
ukrywali się w lesie przez kilka 
miesięcy po groźbach ze strony 
bojowników Anti-Balaka (patrz 
str. 6). W rezultacie jego 14-letni 
syn cierpi na depresję, a Andreas 
martwi się o swój kościół, który 
musiał zostawić. Prośmy Jezusa, 
aby wypełnił ich swoim pokojem. /

3. Środa
CZAD: Prośmy Jezusa o Jego po-
cieszenie i pomoc dla Alfreda* 
i pięciu innych młodych chrze-
ścijan, którzy zostali odesłani 
ze swojej wioski i są teraz sami 
(patrz str. 7). Powodem tego jest 
odmówienie udziału w tradycyj-
nych rytuałach inicjacyjnych dla 
młodych mężczyzn. /
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18. Czwartek
INDIE: Mąż Kirtis* został zamor-
dowany z powodu swojej wiary 
w Jezusa. Módlmy się, aby ko-
bieta nadal trwała przy Bogu. 
Trudno jest jej pracować, po-
nieważ została poważnie ranna 
w ataku. Módlmy się, aby mogła 
zapewnić byt sobie i swoim dzie-
ciom. /
 

19. Piątek
INDIE: Prośmy Jezusa Chrystusa 
o ochronę i mądrość dla dwóch 
chrześcijańskich misjonarzy 
Ranjit* i Ranveer*, którzy są pod 
nadzorem policji. Wzywano ich 
już kilkakrotnie na przesłuchanie. 
Módlmy się, aby mogli świadczyć 
o miłości Jezusa przed policją. / 
 

20. Sobota
INDIE: W wielu odległych wio-
skach w środkowych Indiach, 
chrześcijanie mieszkający tam  
są odizolowani, ponieważ wie-
rzący z innych obszarów nie 
mogą wjechać do tych wiosek.
Wiele miejscowości umieściło 
nawet specjalne znaki zakazu 
wstępu dla chrześcijan. Prośmy 
Jezusa, aby zachęcał odizolo-
wanych chrześcijan i umożliwiał 
im kontakt z braćmi i siostrami 
w wierze. /

Kirti z Indii

Alfred z Czadu



Skr. Poczt. 91
02-783 Warszawa 59
T 22/250 16 70
 E info@opendoors.pl
 I  www.opendoors.pl
Numer konta w PKO BP
62 1020 1169 0000 8502 0250 0544
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21. Niedziela
INDIE: Módlmy się o szkoły 
i akade miki chrześcijańskie, 
które zostały zamknięte na pod-
stawie fałszywych oskarżeń. 
 Módlmy się o sprawiedliwe 
decyzje właściwych władz, aby 
instytucje chrześcijańskie mogły 
kontynuować swoją pracę. /

AZJA          
PŁD.- WSCH.
22. Poniedziałek
PAKISTAN: Dziękujmy Panu, że  
Asia Bibi wreszcie mogła wy- 
jechać z kraju (patrz str. 11). Już 
w październiku 2018 r. chrześci-
janka skazana na karę śmierci za 
rzekome bluźnierstwo w 2010 r.,  
została uniewinniona, ale była 
przetrzymywana w Pakistanie 
przez kilka miesięcy. /

23. Wtorek
PAKISTAN: Shagufta Kousar 
i Shafqat Masih, chrześcijańska 
para z pięciorgiem dzieci z pro-
wincji Pendżab, zostali skazani 
na śmierć za bluźniercze smsy, 
które rzekomo wysłali, chociaż 
oboje nie potrafią pisać. Odwo-
łali się do Sądu Najwyższego 
w Lahore. Módlmy się, by zostali 
uniewinnieni. /

 24. Środa
MALEDIWY: Mieszkańcom 
Malediwów, którzy stali się 
chrześcija nami za granicą, 
bardzo trudno jest zachować 
i praktykować wiarę, gdy wra-
cają do ojczyzny. Nie ma tam 
kościołów i prawie niemożliwe 
jest znalezienie innych chrześci-
jan. Prośmy Jezusa o możliwość, 
aby osamotnieni chrześcijanie 
nadal otrzymywali duchowe po-
żywienie. / 

25. Czwartek
SRI LANKA: Módlmy się za 
6-letnią Elizę i jej brata Rufusa 
Isaaca, których rodzice zginęli 
w Wielki Poniedziałek w ataku 
bombowym na Kościół Syjonu 
w Batticaloa (patrz str. 10). Pro-
śmy Boga, aby ich pocieszał, 
troszczył się o nich, zawsze 
wspierał i otaczał ojcowską mi-
łością. / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. Piątek
SRI LANKA: Szczególnie w bud-
dyjskim obszarze liderzy doświad-
czają silnego oporu – są obrażani, 
zastraszani i grozi się im śmiercią. 
Módlmy się o odwagę i siłę dla 
nich, a także dla członków ich ko-
ściołów, aby mimo wielu wrogich 
działań pozostali wierni Jezusowi. /

27. Sobota
BANGLADESZ: Dom Shantiranjona 
Chakmy został spalony w nocy z 17 
na 18 kwietnia. On i jego rodzina 
są bardzo wdzięczni Jezusowi za 
uratowanie im życia, ale stracili 
cały swój dobytek. Razem z innymi 
chrześcijanami byli wielokrotnie 
zastraszani i wykluczani, ponieważ 
mówili o Jezusie. Módlmy się, aby 
Jezus nadal się nimi opiekował 
i o to, by niezachwianie Jemu ufali. /
 

28. Niedziela
BHUTAN: W kraju nie ma zatwier-
dzonego przez państwo kościoła, 
więc wszystkie zgromadzenia 
wierzących są nielegalne. Módlmy  
się o kościoły domowe, aby nie 
zniechęcały się do wspólnego 
studiowania Biblii i modlitwy, aby 
ich wiara mogła być coraz moc-
niejsza. / 

07//2019OPEN DOORS
29. Poniedziałek
WIETNAM: 18-letni Tran*, jego 
żona Chau* (16 l.) i ich sied-
miomiesięczne dziecko zostali 
wypędzeni przez rodzinę i miesz-
kańców wioski, ponieważ nie 
wyrzekli się Jezusa; od marca 
mieszkają w namiocie w środku 
lasu. Poprośmy Jezusa, aby dał 
im nowy dom i pomagał im trwać 
w zaufaniu do Niego. /  
 

30. Wtorek
MALEZJA: Partnerzy Open Doors 
zorganizowali w zeszłym roku 
22 seminaria przygotowujące do 
prześladowań. Dziękujmy za to 
Panu i módlmy się, aby uczestnicy  
mogli stosować to, czego się na- 
uczyli i przekazywać to dalej 
w swoich kościołach. /

31. Środa
FILIPINY: »Kiedy pojawił się dym, 
zobaczyłam ludzi we krwi. Czułam, 
że moje ciało drży z zimna« – Mer-
cy* wspomina atak na katedrę 
w Jolo 27 stycznia. Kontynuujmy 
modlitwę o uzdrowienie i pocie-
szenie dla niej i innych ocalałych. 
Wielu z nich jest w traumie i straci-
ło swoich bliskich. /
 

              *Imię zmieniono 
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>> On uwolnił nas spod władzy 
ciemności i przeniósł do królestwa 
swego umiłowanego Syna, 
w którym mamy odkupienie –  
odpuszczenie grzechów.

Eliza ze Sri Lanki


