
4. Sobota
INDIE: W stanie Jharkhand zmiana 
wiary z hinduizmu na inną została 
prawnie zakazana od września 
2017 r. Módlmy się do Pana o Jego 
wsparcie dla 15 chrześcijan, którym 
obecnie zarzuca się konwersję. 
Grożą im z tego powodu kary pie-
niężne lub więzienie. / 

5. Niedziela
INDIE: 200 ekstremistycznych hin-
duistów naszło Gyran Singh z Ba-
sti w stanie Uttar Pradesh w jego 
domu i zmuszało go do powrotu 
na hinduizm. Prośmy Jezusa 
Chrys tusa, aby Gyran doświad-
czał Jego miłości i przebaczenia 
oraz w zaufaniu Mu zaczął życie 
od nowa. / 

6. Poniedziałek
INDIE: Módlmy się o nadchodzące 
wybory w stanach Chattisgarh 
i Mizoram. Hinduistyczno-na-
cjonalistyczna Partia BJP chce 
zbudować swoje wpływy w pół-
nocno-wschodniej części kraju, 
co mogłoby jeszcze bardziej pogor-
szyć sytuację chrześcijan. Módlmy 
się o pozytywny wynik wyborów. /

7. Wtorek
INDIE: Jaanvi* i inni chrześcija-
nie w danej wiosce są traktowani 
jak wyrzutki przez otaczających 
ich ludzi (patrz str. 4). Prośmy Je-
zusa, aby dodawał im sił i zachęcał, 
aby mogli być świadectwem Jego 
miłości. /

8. Środa
INDIE: Dziękujmy Jezusowi Chry-
stusowi za to, że wykorzystał czas 
aresztu Sohana*, aby inni ludzie 
mogli poznać Boga (patrz str. 5). 
Dziękujmy za determinację Sohana 
do dalszej służby w wiosce, a także 
prośmy, aby fałszywe oskarżenia 
nie były skierowane przeciwko nie-
mu w sądzie. /

9. Czwartek
INDIE: Módlmy się za kościół pro-
wadzony przez Sujita* (patrz str. 
6-7), aby Jezus, mimo powtarzają-
cym się atakom wspierał go i za-
opatrywał zarówno duchowo, jak 
i praktycznie we wszystko, czego 
potrzebuje. Módlmy się także o ro-
dzinę Sujita, która musiała opuścić 
swój dom i znajomą okolicę. /

10. Piątek
INDIE: Młoda chrześcijanka 
Reena* została porwana; po tym 
wydarzeniu była bardzo przera-
żona i przygnębiona (patrz str. 8). 
Dziękujmy Jezusowi Chrystusowi 
za danie jej nowej radości życia 
i prośmy Go o przewodnictwo w jej 
dalszej drodze. /

11. Sobota
INDIE: 65-letni Ravi* jest jednym 
z miejscowych chrześcijan, z któ-
rymi Open Doors współpracuje od 
wielu lat (patrz str. 9). Módlmy się, 
aby zorganizowane przez niego 
seminaria przyniosły między innymi 
owoce w walce z prześladowaniami 
oraz o to, aby chrześcijanie czer-
pali mądrość z Biblii jak odnosić 
się do swoich wrogów. / 
 

12. Niedziela
INDIE: Dziękujmy Jezusowi za 
Jego łaskę w życiu Kusum*, 
Meeny* i Sunity*, którym za wiarę 
groziła śmierć (patrz str. 10-11). 
Najpierw doświadczyły ogromnej 
traumy, jednak Jezus przyszedł 
do nich ze swoim pocieszeniem 
i mimo ciągłych trudności są pełne 
pokoju. /

13. Poniedziałek
INDIE: Módlmy się o uzdrowienie 
wewnętrzne dla Tilaka*, który był 
torturowany i został wypędzony 
z wioski, ponieważ przyprowadził 
innych ludzi do Jezusa Chrystus 
(patrz str. 12–14). On i jego rodzi-
na znaleźli schronienie w innym 
indyjskim stanie. Módlmy się, aby 
dobrze sobie tam radzili i odnaleźli 
nowy dom. /

AZJA
14. Wtorek
BANGLADESZ: 13-letni Imran 
jest jednym ze 140 uczestników 
obozu dla dzieci i młodzieży 
chrześcijańskiej  dla rodzin na-
wróconych z islamu. »Wracam 
do domu z wielką nadzieją, że Je-
zus mnie kocha i zawsze jest ze 
mną« – mówi Imran. Dziękujmy za 
możliwość wzmocnienia młodych 
chrześcijan. / 

15. Środa
BANGLADESZ: Władze i eks-
tremistyczni muzułmanie coraz 
częściej podejmują działania 
przeciwko chrześcijanom na-
wróconym z islamu. Wielu z nich 
grożono śmiercią. Prośmy Jezusa 
Chrystusa, aby chronił swoich 
naśladowców i pokazywał im 
z kim mają dzielić się wiarą. /

16. Czwartek
BANGLADESZ: Módlmy się  
o codzienną nową siłę dla Rijiny,  
która po śmierci męża żyje 
z synem w wielkim ubóstwie, 
a z powodu wiary jest często 
nękana. Mimo wyzwań, 35-let-
nia chrześcijanka jest oddana 
Jezusowi Chrystusowi. Jako na-
uczycielka na kursach czytania 
i pisania organizowanych przez 
Open Doors może trochę zarobić 
na utrzymanie rodziny. /

INDIE 
1. Środa
INDIE: Dipender Prakash został 
pobity przez hinduskich bo-
jowników nacjonalistycznych, 
a następnie aresztowany przez 
policję. Oskarżono go o zmusze-
nie kilku rodzin do przyjęcia wiary 
chrześcijańskiej. Prośmy Jezusa 
Chrystusa, aby dał mu wewnętrz-
ny pokój i odwagę. /

2. Czwartek
INDIE: 25 maja kościół w Pudu-
cherry na południu kraju został 
podpalony przez nieznanych 
sprawców. Dopiero po 10-dnio-
wym naleganiu lidera społeczno-
ści Davida Santoshama policja 
zajęła się tą sprawą. Módlmy 
się o nowe miejsce spotkań dla 
wspólnoty. /

3. Piątek
INDIE: Módlmy się za rodzinę 
chrześcijańską na północnym 
wschodzie kraju i przebywającą 
w areszcie domowym. Ekstremi-
styczni hinduiści z wioski odma-
wiają chrześcijanom kontaktu ze 
światem zewnętrznym. Módlmy 
się za naszych braci i siostry, 
aby wytrzymali ucisk i nie tracili 
nadziei. /

 

17. Piątek
MYANMAR: Dziękujmy Jezusowi 
Chrystusowi za szkolenie dla 62 
nauczycieli szkółek niedzielnych 
dla dzieci, na którym uczestnicy 
otrzymali wiele nowych sugestii  
i materiałów. Organizatorzy 
mówili, że wielu z nich było tak 
entuzjastycznie nastawionych, 
że zapomnieli nawet o przerwie 
na posiłek. Prośmy Jezusa, aby 
szkolenie przyniosło jeszcze wię-
cej błogosławieństw. / 

18. Sobota
LAOS: W tym miesiącu odbywa 
się młodzieżowe, chrześcijań-
skie wydarzenie, które odwiedzi 
300 osób. Prośmy Jezusa Chrystu-
sa, aby dotknął serc tych młodych 
ludzi i uczynił ich gotowymi do na-
śladowania Go, nawet jeśli może 
to prowadzić do prześladowań. /

19. Niedziela
LAOS: Módlmy się o zachętę  
dla dwóch aresztowanych ewan-
gelistów. Policja skonfisko- 
wała ich telefony komórkowe, 
które zawierały poufne dane 
kontaktowe. Ponieważ nie mieli 
przy sobie wystarczająco dużo 
pieniędzy, chrześcijanie przez 
pięć dni nie otrzymywali nic do 
jedzenia; potem zezwolono im  
na powrót do rodzin. /
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20. Poniedziałek
WIETNAM: Módlmy się za 
chrześcijan w odległych regio-
nach, którzy nie mają możliwości 
uczestniczenia w chrześcijań-
skich szkoleniach. Prośmy  
Jezusa Chrystusa, aby spotkał 
się z nimi osobiście i umocnił 
ich w wierze, by zaufali Mu cał-
kowicie i aby ich relacja z Nim 
stawała się coraz głębsza. / 
 

21. Wtorek
CHINY: Módlmy się nadal za 
Alimjana Yimiti, który przebywa 
w więzieniu od 2008 r. oraz za 
jego rodzinę. Raz w miesiącu 
Alimjan może zadzwonić do swo-
jej rodziny – to dla niego zawsze 
najszczęśliwszy moment. Jego 
najstarszy syn może teraz rozpo-
cząć studia. Dziękujmy Jezusowi 
Chrystusowi, że Alimjan i Jego 
bliscy stosunkowo dobrze radzą 
sobie w tej sytuacji. /

22. Środa
TADŻYKISTAN: Starszy brat Ha-
kima* pobił go i przypalił żelaz-
kiem, aby skłonić go do powrotu 
na islam. Hakim uciekł i teraz 
mieszka z krewnym. Prosi o mo-
dlitwę, aby mógł znieść dotyka-
jące go prześladowania. Módlmy 
się także za jego krewnych, aby 
poznali Jezusa. / 

23. Czwartek
UZBEKISTAN: Pięciu chrześci-
jan z miasta Karshi otrzymało 
grzywnę za urządzanie nabo-
żeństw bez pozwolenia państwa. 
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Psalm 71, 20

>>  Zesłałeś na mnie wiele srogich 
utrapień, lecz znowu przywrócisz 
mi życie i z czeluści ziemi znów 
mnie wydobędziesz.

 Módlmy się za Nabijona Boliku-
lowa, Wiktora Taszpulatowa, Mi-
chaiła Bałykbajewa, Munirę Gazi-
jewą i Swietłanę Andreychenko. 
Potrzebują oni mądrości co do 
tego, jak powinni dalej postępo-
wać. /

AFRYKA
24. Piątek
EGIPT: W zamachu bombowym 
na kościół w Kairze w grudniu 
2016 r. Samiha doznała głębo-
kich uszkodzeń prawej strony 
twarzy. Dziękujmy za to, że rząd 
egipski zgodził się pokryć koszty 
jej operacji w Niemczech, gdzie 
możliwa jest lepsza opieka me-
dyczna. Módlmy się, aby operacja 
się powiodła i Samiha szybko 
doszła do sił. /

25. Sobota
TUNEZJA: Nesryna* od kilku lat 
wierzy w Jezusa Chrystusa, ale 
bardzo boi się, że jej rodzina się 
o tym dowie. Jej krewni mogliby 
ją pobić, uwięzić lub zmusić do 
powrotu na islam. Świadomość 
tych zagrożeń bardzo ją ogranicza.  
Módlmy się o ochronę dla niej, 
o odwagę i pokój Boży. /

26. Niedziela
MAROKO: Prośmy Jezusa o pomoc 
dla dwóch młodych chrześcijan, 
którzy są uciskani i zmuszani do 
wyrzeknięcia się Jezusa. Młodego 
mężczyznę naciska ojciec, młodą 
kobietę mąż, który grozi jej rozwo-
dem. Módlmy się, aby nasz brat 
i siostra pozostali niezłomnymi. /

27. Poniedziałek
MAURETANIA: Pod koniec kwiet-
nia Zgromadzenie Narodowe  
zaostrzyło ustawę skierowaną prze- 
ciwko »apostatom« odchodzącym 
od islamu. Chociaż kara śmierci 
nie jest wykonywana w tym kraju od  
1987 r., stanowi ona poważne za-
grożenie dla chrześcijan. Módlmy 
się o ich ochronę. /

28. Wtorek
MALI: Najim już jako nastolatka 
doświadczyła wiele odrzuce-
nia z powodu wiary w Jezusa. 
W 2012 r. ta ponad 50-letnia ko-
bieta i jej dwóch synów zostali 
pojmani przez islamistów; jednego 
z synów torturowano tak mocno, 
że jest teraz głuchoniemy. Prośmy 
Jezusa, aby odbudował Najimę 
i jej synów fizycznie i psychicz-
nie. /

29. Środa
GWINEA: Módlcie się za wspól- 
notę chrześcijańską w prefektu-
rze Macenta, zaatakowaną przez 
zwolenników religii tradycyjnej 
pod koniec lutego. Bili, rozbierali 
i wiązali chrześcijan oraz ukradli 
wszystkie kosztowności z kościoła. 
Prośmy Jezusa, aby strach i złość 
nie zwyciężyły. / 

30. Czwartek
NIGERIA: 24 czerwca doszło do  
kolejnego wybuchu przemocy, 
kiedy pasterze Fulani napadli na 
kilka wiosek niedaleko miasta 
Jos.  Zginęło ponad 80 osób. Prośmy 
Jezusa Chrystusa o pocieszenie 
dla ich rodzin i o pokój dla tego 
regionu. /

31. Piątek
MOZAMBIK: Od października  
ubiegłego roku nieznana dotych-
czas islamska grupa ekstremistów 
napawa społeczeństwo przera-
żeniem. Do tej pory południowa 
część Afryki w dużej mierze była 
oszczędzana przez islamistów; teraz 
w samym Mozambiku zostało za-
bitych 39 osób w maju i czerwcu, 
a wypędzono ponad 1000. Módlmy 
się o Bożą interwencję. /

*Imię zmienione 
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