
4. Sobota
INDIE: Módlmy się za dwie chrze-
ścijanki, które zostały zaatakowa-
ne przez hinduskich ekstremistów 
i trafiły do szpitala. Norin* została 
postrzelona, a Nikita* poważnie po-
bita. Módlmy się, aby zostały uzdro-
wione po tych traumatycznych 
doświadczeniach i aby odważnie 
naśladowały Pana Jezusa. / 

5. Niedziela
INDIE: Z powodu zaangażowania 
Shardy* w pracę na rzecz chrze-
ścijan hinduscy ekstremiści pobili 
i postrzelili jej syna Rafiego*  
(patrz str. 10-11). »Jezus ocalił 
życie mojego syna«, mówi Sharda. 
Podziękujmy Panu Jezusowi za 
ocalenie Rafiego i za to, że wkrótce 
rozpocznie studia i życie w nowym 
miejscu. / 

6. Poniedziałek
INDIE: Módlmy się za chrześcijan, 
którzy są dyskryminowani i wyklu-
czeni społecznie z powodu swojej 
wiary, aby podobnie jak rodzina 
16-letniej Aditi doświadczyli 
Bożego zaopa trzenia i w ten spo-
sób zostali wzmocnieni w wierze 
(patrz str. 9). »Teraz wiemy, czym 
jest zaufanie do Boga«, mówi Aditi. 
»On nigdy nas nie zawiódł«. /

7. Wtorek
INDIE: Hinduscy ekstremiści 
podpalili kościół Rohana* (patrz 
str. 12-13). Dziękujmy Jezusowi 
Chrystu sowi, że dzięki pomocy 
mi.in. Open Doors, Rohan odbu-
dował budynek kościoła, i że od 
tego czasu Pan Bóg podwoił liczbę 
członków wspólnoty. /

AZJA PŁD.- 
WSCH. 
8. Środa
BANGLADESZ: Kiedy 29-letni 
chrześcijanin Ruhul został po-
trącony przez ciężarówkę, muzuł-
mańscy sąsiedzi odmówili mu 
pomocy. Powiedzieli, że wypadek 
był karą od Boga za odrzucenie 
islamu. Lokalni partnerzy Open 
 Doors wsparli Ruhula i jego rodzi-
nę. Módl my się o uzdrowienie tego 
młodego chrześcijanina. /

9. Czwartek
MJANMA: Konsekwencją uwie-
rzenia w Pana Jezusa przez U Ton 
Soe* było śmiertelne niebezpie-
czeństwo: jego buddyjscy krewni 
postanowili spalić go żywcem, 
podpalając w nocy jego moskitie-
rę. U Ton Soe przeżył, ale doznał 
bar dzo poważnych oparzeń. Teraz 
opiekują się nim członkowie jego 
wspólnoty. Poprośmy Pana Jezusa 
o całkowite uzdrowienie U Ton 
Soe. / 

10. Piątek
LAOS: Dziękujmy Jezusowi 
Chrystu sowi za to, że trzy chrze-
ścijańskie rodziny, które zostały 
wypędzone ze swojej wioski, 
znalazły nowy dom. Chrześcijanin 

z innej wioski udostępnił im swój 
stary dom do zamieszkania. Módlmy 
się, aby czuli się tam dobrze i bez-
piecznie. /
 

11. Sobota
WIETNAM: Ponieważ Ose* i jego 
dzieci nie oddawali czci przod-
kom zgodnie z tradycyjną religią, 
ich krewni zgłosili to na policję. 
Funkcjonariusze zagrozili Ose, że 
nie będzie mógł prowadzić swojej 
dzia łalności, a jego dzieci zostaną 
wyrzucone ze szkoły, jeśli nie po-
wrócą do dawnej religii. Módlmy 
się o ochronę, odwagę i wiarę dla 
całej rodziny. /

12.  Niedziela
WIETNAM: Prośmy o Boże zaopa-
trzenie dla Gianga* i jego rodziny, 
którzy na początku maja zostali 
wypędzeni ze swojej wioski, ponie - 
waż opowiadali sąsiadom o Panu 
Jezusie. Módlmy się o ich krew-
nych i wszystkich mieszkańców 
wioski, aby poznali i uwierzyli 
w Jezusa Chrystusa. / 

13. Poniedziałek
KOREA PŁN.: Ograniczenia wpro-
wadzone w związku z pandemią 
sprawiły, że tajne spotkania 
chrześcijan, poza najbliższą rodzi-
ną, stały się prawie niemożliwe. 
Módlmy się, aby chrześcijanie  
doświadczyli bliskości i troski Pana 
Jezusa pomimo izolacji i zostali 
wzmocnieni w wierze. /
 

14. Wtorek
KOREA PŁN.: Dziękujmy Bogu za 
możliwość nadawania chrześci-
jańskich programów radiowych, 
które odbierane są w Korei Pół-
nocnej. Dzięki nim chrześcijanie 

doświadczają zachęty i biorą 
udział w kursach biblijnych. Mó-
dlmy się o przewodnictwo Ducha 
Świętego dla wszystkich zaanga-
żowanych w ten projekt, a także 
o niezawodność rozwiązań tech-
nicznych wykorzystywanych do 
nadawania audycji. /

AFRYKA NA 
POŁUDNIE     
OD SAHARY
15. Środa
ZANZIBAR (TANZANIA): Dom 
pastora Ibady* został podpalony 
i splądrowany przez nieznane 
osoby, a on sam został ranny. 
Módlmy się za Ibadę, jego rodzinę 
i kościół. Prośmy o Bożą po moc, 
ufność i siłę do odbudowa nia 
tego, co zostało zniszczone.  /

 
 
 
 
 
 

16. Czwartek
TANZANIA: Módlmy się o mą-
drość dla chrześcijan z regionu 
Shinyanga; aby wiedzieli, jak 
mają sobie radzić z brutalnymi 
atakami lokalnej ludności mu-
zułmańskiej. Nie otrzymują oni 
odpowiedniej ochrony od władz. 
Módlmy się, aby Pan Jezus na-
uczył chrześcijan i muzułmanów 
żyć razem w pokoju. /

INDIE 
1. Środa
INDIE: Od czasu ponownego 
zwycięstwa hinduistycznej 
partii nacjonalistycznej BJP 
w wyborach parlamentarnych 
w 2019 roku, prześladowania 
chrześcijan nasiliły się (patrz str. 
3-5). Dziękujmy za wytrwałość 
indyjskich chrześcijan i módlmy 
się o niezłomność, jedność i Boże 
prowadzenie w ich życiu. / 

2. Czwartek
INDIE: W związku z pandemią, 
chrześcijanie zamiesz kujący te-
reny wiejskie mają ogra ni czone 
możliwości przemieszcza nia się. 
Zepchnięci na margines i wrogo 
traktowani, nie mogą opus zczać 
swoich wiosek, by pracować lub 
robić zakupy (patrz str. 6-7). Módl 
się, aby partnerzy Open Doors 
dotarli z pomocą do tych chrze-
ścijan. Szczególnie że są oni dys-
kryminowani podczas dystrybucji 
pomocy rządowej. /

3. Piątek
INDIE: W czasie pan de mii ciągle 
dochodzi do ataków na chrześci-
jan. Módlmy się o Bożą ochronę 
i zdrowie dla chrześcijan w od-
ległych regionach kraju oraz dla 
partnerów Open Doors, którzy 
mimo trudnych warunków starają 
się docierać do nich z pomocą. /

17. Piątek
TANZANIA: Faith*, chrześcijanka 
nawrócona z islamu, wielokrot-
nie doświadczyła odrzucenia 
i dyskryminacji. Prośmy Pana 
Jezu sa, aby ją pocieszył i posta-
wił u jej boku innych chrześcijan, 
którzy zrozumieją jej sytuację. /

18. Sobota
KENIA: Módlmy się o Bożą pomoc  
dla Miriam, która straciła męża 
w ataku Al Shabaab we wrześniu 
2018 roku. Jej mąż został zabity 
przez islamskich terrorystów, po-
nieważ odmówił wyrecytowania 
islamskiego wyznania wiary. 
Open Doors wspiera Miriam 
w ukończeniu edukacji, aby mo-
gła utrzymać siebie i swojego 
czteroletniego synka Steve'a. /

19. Niedziela
ETIOPIA: Kiedy mąż Rahimy* 
dowiedział się, że została chrze-
ścijanką, rozwiódł się z nią. Pu-
blicznie podarł akt małżeństwa, 
odebrał jej bydło i wypędził ją 
z domu. Módlmy się, by ta sytu-
acja jeszcze bardziej zbliżyła ją 
do Pana Jezusa i by zaufała Mu 
we wszystkich trudnościach. / 

20.  Poniedziałek
ETIOPIA: Kadija z regionu przy 
granicy z Somalią została za-
atakowana i postrzelona przez 
muzułmanów. Teraz przebywa  
w szpitalu. Prośmy Jezusa 
Chrystusa o fizyczne i duchowe 
uzdrowienie po tym traumatycz-
nym doświadczeniu oraz ochronę 
przed dalszą przemocą. /
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21.  Wtorek
NIGERIA: W okręgu administra-
cyjnym Kajuru w stanie Kaduna  
tylko na początku maja w ata-
kach na chrześcijan zginę - 
ło co najmniej 27 osób. Módlmy 
się, aby Jezus Chrystus powstrzy-
mał przemoc i aby ludzie w północ - 
nej Nigerii żyli w pokoju. /

22. Środa
WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ: 
Od początku 2019 roku muzuł-
mańscy sąsiedzi naciskają na 
zgromadzenie prowadzone przez 
Konana, aby opuściło i zrzekło 
się prawa do budynku kościoła, 
w którym się gromadzą, gdyż 
znajduje się on zbyt blisko domu 
imama. Módlmy się, aby wspól-
nota nie dała się zastraszyć,  
a także o Boże prowadzenie dla  
liderów przy podejmowaniu 
wszystkich decyzji, dotyczących 
tej sprawy. /
 

23. Czwartek
NIGER: Abdoul*, chrześcijanin 
nawrócony z islamu, został wy-
rzucony z domu przez rodzinę, 
która dowiedziała się o jego na-
wróceniu. Módlmy się, aby Pan 
Jezus zapewnił mu wszystko to, 
co jest potrzebne do życia; aby 
wzmocnił jego wiarę i dał Abdu-
lowi nowy dom. /

24.  Piątek
NIGER: Briskila*, 14-letnia 
dziewczynka z chrześcijańskiej 
rodziny, została w zeszłym roku 
zgwałcona przez 24-letniego 
muzułmanina. Przemoc wobec 
chrześcijańskich kobiet i dziew-
cząt jest powszechna w tym 
regionie. Poprośmy Jezusa Chry-
stusa, aby ukoił ból Briskili; aby 
doświadczyła pełni Jego dobroci 
i miłości. / 

AFRYKA PŁN./
BLISKI WSCHÓD

25.  Sobota
TUNEZJA: Grupa młodych ludzi 
zagroziła Khairatowi* ukamieno-
waniem, ponieważ nie podobały 
im się jego wypowiedzi na temat 
islamu. Módlmy się o ochronę 
dla Khairata, aby Pan Jezus po-
mógł mu poradzić sobie z grożą-
cym niebezpieczeństwem. /  

26. Niedziela
LIBIA: Módlmy się o mądrość 
i ochronę dla Muhammada*, 
który podejmuje wielkie ryzy-
ko, opowiadając Libijczykom 
 o  Jezusie. Istnieje niebezpie-
czeństwo, że zostanie za to 
aresztowany lub brutalnie pobi-
ty. / 

27. Poniedziałek
SYRIA: Módlmy się za rodzinę 
kurdyjską, która uciekła z Afrin do 
Aleppo i tam uwierzyła w Chry-
stusa. Wkrótce potem zaczęły się 
prześladowania: mężczyzna z ro-
dziny zaczął otrzymywać pogróżki. 
Prośmy Pana Jezusa, aby dał mu 
siłę i wewnętrzny spokój. /

AZJA ŚRODKOWA 
28. Wtorek
AZJA ŚRODKOWA: Funkcjonariu-
sze tajnych służb dowiedzieli się 
o  pracy pastora Tahera* i zdobyli 
jego numer telefonu. To może być 
dla niego bardzo niebezpieczne.
Podziękujmy za to, że tajne służby 
są chwilowo skupione na walce 
z pandemią i módlmy się, aby 
urzędnicy zapomnieli o tej spra-
wie. /
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29. Środa
AZJA ŚRODKOWA: Dalsze funk-
cjonowanie chrześcijańskiego 
ośrodka dla matek i ich dzieci 
jest zagrożone przez kampanię 
oszczerstw. Była mieszkanka ośrod-
ka rozsiewa fałszywe oskarżenia 
przeciwko instytucji, które są sze-
roko komentowane w mediach 
społecznościowych. Módlmy się, 
aby praca ośrodka mogła być kon-
tynuowana. / 
 

30. Czwartek
UZBEKISTAN: Módlmy się za chrze-
ścijan, którzy są dyskryminowani 
przy rozdzielaniu pomocy dla ofiar 
pandemii przez lokalne władze.  
Z powodu zamkniętych dróg, trudno 
jest nieść im pomoc. Módlmy się, 
aby sam Pan Jezus zaopatrywał ich 
w cudowny sposób. / 
 

31. Piątek
KAZACHSTAN: Pod koniec marca 
lider wspólnoty Jakim* został 
aresztowany i oskarżony o naru-
szenie przepisów kwarantanny.
Podziękujmy Jezusowi Chrystusowi 
za to, że Jakim został ukarany tylko 
niewielką grzywną, a teraz jest już 
w domu ze swoją rodziną. /

 
*Imię zmienione
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Psalm 23,5a 

>> Zastawiasz przede mną 
stół wobec nieprzyjaciół moich.

Nabożeństwo dla kurdyjskich 
chrześcijan nawróconych 
z islamu w Aleppo

Ulica w Nigrze


