
4. Niedziela
INDIE: Rupesh* i jego rodzina 
zostali wyrzuceni z wioski, ponie-
waż Rupesh opowiadał o Jezusie 
(patrz str. 12–14). Ekstremiści hin-
duscy zniszczyli jego kościół i dom 
oraz pobili jego i żonę. Módlmy 
się za nich i innych chrześcijan 
z wioski, aby poczuli, że Jezus ich 
wspiera. /
 

5. Poniedziałek
INDIE: Módlmy się za naszych 
chrześcijańskich braci i siostry, 
którzy pracują na plantacjach 
herbaty na wschodzie kraju. Są 
dyskryminowani i wykorzystywani 
z powodu swojej wiary. Módlmy 
się, aby pokładali całą swoją uf-
ność w Jezusie i aby On był ich 
nadzieją i pomocą. /

6. Wtorek
INDIE: Mąż Sumity* został nie-
słusznie oskarżony o gwałt na trzy-
letniej dziewczynce i skazany pod 
presją ekstremistów na dożywot-
nie więzienie bez jakichkolwiek 
dowodów. Sumita i jej pięcioro 
dzieci są teraz sami. Prośmy Jezu-
sa Chrystusa o interwencję i spra-
wiedliwość. / 
 

7. Środa
INDIE: Módlmy się za trzy chrze-
ścijańskie rodziny z wioski 
w środkowych Indiach, ich domy 
i majątek został zniszczony przez 
sąsiadów, którzy są wrogo nasta-
wieni do chrześcijan. Módlmy się, 
aby pomimo wszelkiej wrogości, 
nie rozpaczali oraz aby Jezus dał 
im siłę i możliwości na odbudowa-
nie życia. / 

8. Czwartek
INDIE: Dziękujmy za służbę lokal-
nych partnerów Open Doors, któ-
rzy są z chrześcijanami w prześla-
dowaniach i pomagają im w ich 
trudnych sytuacjach (patrz str. 5).
Prośmy Jezusa Chrystusa, aby ich 
chronił, dawał im nową motywację 
oraz błogosławił w ich pracy. /

AZJA PŁD.  
- WSCH.
9. Piątek
NEPAL: Arun* pracując jeszcze 
w wojsku poznał Jezusa i stał się 
chrześcijaninem – za to doświad-
czył w swoim oddziale prześla-
dowań. Po przejściu na emeryturę 
chce pomagać innym chrześcija-
nom w służbie wojskowej i ich za-
chęcać. Prośmy Pana o mądrość co 
do sposobu realizacji tych planów. / 
 

10. Sobota
SRI LANKA: Na początku czerwca 
tłum zebrał się demonstrując prze-
ciwko Ranjitowi (lider wspólnoty), 
aby sprzeciwić się budowie ko-
ścioła. Przy okazji demonstrujący 
spustoszyli plac budowy. Ponadto 
pojawiły się trudności z władzami, 
które nagle powiedziały, że na te-
renie posesji nie można wznosić 
budynków. Módlmy się, aby Jezus 
usunął wszystkie przeszkody. / 

11. Niedziela
BANGLADESZ: 10 kwietnia w Tali 
spłonął kościół, w którym służył 
Anadi Biswy. On i jego rodzina 
ledwo uszli z życiem. Poprośmy 
Jezusa Chrystusa o wsparcie dla 
rodziny i całego Kościoła, aby Pan 
ich zaopatrywał i dał im siłę, by 
kontynuowali swoją służbę. / 

12. Poniedziałek
BANGLADESZ: Siedmioletni Im-
ran i jego rodzina są jedynymi 
chrześcijanami w ich wiosce, inni 
mieszkańcy są wobec nich wrogo 
nastawieni. Pewien 15-latek wy-
śmiewał się z niego z powodu wiary 
i rzucił mu kamieniem w oko uszka-
dzając je tak, że Imran potrzebuje 
teraz operacji. Módlmy się o uzdro-
wienie dla niego i o to, by rodzina 
potrafiła wybaczyć sprawcy. / 

13. Wtorek
LAOS: Tou* został pobity przez 
innych mieszkańców wioski, 
ponieważ jest chrześcijaninem.  
Następnie jego stodoła doszczęt-
nie spłonęła, zniszczono traktor 
i uszkodzono dom. Kiedy złożył 
skargę do wodza wioski, nie otrzy-
mał żadnej pomocy; zamiast tego 
jego żona Manilay* i jedno z dzieci 
zostali pobici następnego dnia. 
Módlmy się o ochronę rodziny i in-
nych chrześcijan z wioski. / 
 

14. Środa
WIETNAM: Kiedy 29 maja, po 
długim dniu pracy, Quang* i jego 
rodzina wrócili z pola, okazało się, 
że ich dom spłonął. Wcześniej inni 
mieszkańcy wioski grozili, że ich 
wypędzą, jeśli nadal będą prakty-
kować wiarę w Jezusa. Prośmy Je-
zusa, aby zachęcał rodzinę i dawał 
im wytrwałość. / 
 

15. Czwartek
MALEZJA: Kontynuujmy wspar-
cie modlitewne dla rodziny 
Raymonda Koha, który został 
porwany 2,5 roku temu. Specjal-
na komisja ma ponownie zbadać 
sprawę, ale nadal wydaje się, 
że władze raczej utrudniają niż 
przyspieszają dochodzenie (patrz 
str. 15). /

16. Piątek
INDONEZJA: Módlmy się o wie-
lodniowe spotkanie chrześcijan 
nawróconych z islamu w Ja-
wie Środkowej, aby zostali oni 
wzmocnieni poprzez studiowa-
nie Biblii, modlitwę i dzielenie 
się wiarą. Z powodu ich decyzji 
naśladowania Jezusa większość 
ich rodzin nie chce mieć z nimi 
nic wspólnego. / 

17. Sobota
FILIPINY: Dwa lata po zajęciu 
miasta Marawi przez islamistów, 
wielu chrześcijan nadal żyje 
w rozproszeniu w okolicznych 
wioskach. Wiele domów zosta-
ło zniszczonych, a wojskowe 
operacje oczyszczania terenów 
nie zostały jeszcze zakończone. 
Módlmy się, aby chrześcijanie 
wkrótce mogli powrócić i zjedno-
czyć się jako Kościół. /

INDIE 
1. Czwartek
INDIE: W ostatnich latach znacz-
nie wzrosła nienawiść i przemoc 
wobec chrześcijan. Po ponow-
nym zwycięstwie hindusko-nacjo-
nalistycznego BJP w wyborach, 
chrześcijanie obawiają się po-
gorszenia sytuacji (patrz str. 3–5). 
Poprośmy Jezusa Chrystusa, aby 
wzmocnił swoich naśladowców 
i uspokoił ich. /

2. Piątek
INDIE: Módlmy się za 12-letnią 
Saree*, która został pobita i wy-
pędzona przez rodzinę z powodu 
wiary w Jezusa (patrz str. 6–7).
Jest w szoku i chce wrócić do 
domu. Nadal jednak pozostaje 
wierna Jezusowi. /
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Sobota
INDIE: Kiedy 7-letni syn Neele-
sha* został śmiertelnie pobity 
przez innych chłopców za swoją 
chrześcijańską wiarę, mężczyzna 
całkowicie zboczył z kursu. Dzię-
kujmy Jezusowi Chrystusowi, któ-
ry podniósł Neelesha. Dziś znowu 
służy on Panu pełen radości i od-
dania (patrz str. 10–11). /
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KOREA PŁN.: Po odkryciu, że 
ktoś jest chrześcijaninem, 
w większości przypadków cała 
rodzina zostaje wysłana do jed-
nego z obozów pracy. Czeka ich 
tam ciężka przymusowa praca, 
głód, choroby, tortury i śmierć. 
Prośmy Jezusa Chrystusa, aby 
pocieszał i wspierał ich poprzez 
swoją obecność. /
 

19. Poniedziałek
CHINY: W mieście Guangzhou, 
Biuro Spraw Religijnych ogło-
siło nagrodę w wysokości od 
350 do 620 euro za wszelkie 
informacje prowadzące do za-
mknięcia niezarejestrowanego 
kościoła domowego. Módlmy się 
o mądrość dla tej wspólnoty wie-
rzących, aby potrafiła rozpoznać 
niebezpieczeństwo i nie była za-
straszona. / 

AZJA  
ŚRODKOWA
20. Wtorek
KIRGISTAN: Módlmy się za mło-
dą chrześcijankę Amirę*, która 
została uwięziona i pobita przez 
rodzinę, aby przywrócić ją do 
islamu. Zdołała uciec i ukryć 
się w miejscu schronienia. Pro-
śmy Jezusa, aby dotknął serc 
jej krewnych, by nie grozili już 
Amirze, ale by sami poznali Jego 
miłość. /

Saree 

Dom Quanga po spaleniu
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TW21. Środa
KIRGISTAN: Młody chrześcija-
nin Eldos został brutalnie pobity 
przez ekstremistycznych muzuł-
manów w październiku 2018 r.; 
obecnie mieszka za granicą.
Nadal cierpi z powodu fizycznych 
i psychicznych konsekwencji 
ataku, ale pozostaje wierny Je-
zusowi. Prośmy Jezusa o uzdro-
wienie. / 

22. Czwartek
TADŻYKISTAN: Bahrom Khol-
matov, niesłusznie skazany za 
ekstremizm religijny, ma spędzić 
kolejne 8 miesięcy w więzieniu. 
Prośmy Jezusa Chrystusa, aby 
dał Bahromowi i jego rodzinie 
wszystko, czego potrzebują. Mó-
dlmy się również za jego kościół, 
którego budynki zostały odebrane 
przez rząd. /

AFRYKA
23. Piątek
ERYTREA: Bez wahania urzęd-
nicy państwowi zamknęli więk-
szość ośrodków zdrowia prowa-
dzonych przez Kościół katolicki, 
po tym jak osoby odpowiedzial-
ne odmówiły przekazania zarzą-
dzania placówkami władzom. 
Módlmy się, aby ośrodki zostały 
ponownie otwarte i wznowiły 
swoją ważną służbę. /

24. Sobota
RÓG AFRYKI: Z powodu jej de-
cyzji pójścia za Jezusem, mąż 
Anny* rozwiódł się z nią, a ona 
i jej jedenaścioro dzieci musieli 
uciec z Somalii. Jednak były mąż 
namierzył ją i próbował porwać 
młodsze dzieci, gdy Anny nie 
było. Poprośmy Jezusa o ochronę 
i opiekę dla nich. /

25. Niedziela
SOMALIA: Nawrócenie na wiarę 
chrześcijańską jest postrzegane 
przez członków rodziny i plemie-
nia jako zdrada – a kto jest o to 
podejrzewany, grozi mu śmierć.
Kontrola społeczna jest tak silna, 
że nawet w życiu prywatnym 
trudno jest żyć wiarą. Poprośmy 
Jezusa o pomoc dla naszych bra-
ci i sióstr. / 

26. Poniedziałek
UGANDA: Módlmy się za 
16-letnią chrześcijankę Mercy 
Nambuya – jej ojciec poprosił 
szamana, aby rzucił na nią urok, 
ponieważ nie chciała powrócić 
do islamu. Pewnego dnia miała 
atak drgawek i w trakcie została 
zraniona; ponieważ rodzina od-
mówiła jej pomocy medycznej, 
należało amputować jej prawy 
palec wskazujący. /
 

27. Wtorek
DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA  
KONGA: Islamska grupa ADF 
zadeklarowała 17 kwietnia, że 
w przyszłości będzie atakować 
kościoły i instytucje kościelne, 
takie jak szkoły i szpitale. Módlmy 
się o zachowanie i wzmocnienie 
chrześcijan, zwłaszcza w północ-
no-wschodniej części kraju, gdzie 
islamiści chcą ustanowić kalifat. /
 

28. Środa
CZAD: Ousmane jest obrażany 
i marginalizowany przez swoich 
krewnych, ponieważ zdecydował 
się żyć z Jezusem. Szczególnie 
trudny jest fakt, że jego żona i trój-
ka dzieci, którzy nie są (jeszcze) 
chrześcijanami, również cierpią. 
Prośmy Jezusa, aby Ousmane na-
dal pozostał nieugięty oraz o to, 
aby również jego rodzina poznała 
Jezusa. /
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NIGERIA: Przez lata islamsko-eks-
tremistyczna grupa Boko Haram 
szerzy strach i terror gwałtownymi 
atakami na północy kraju, a przy 
tym celowo atakuje chrześcijan.
Módlmy się za bojowników, aby 
Jezus ich dotykał i aby uznali, że 
On jest Prawdą, że chce im przeba-
czyć i dać im życie wieczne. / 
 

30. Piątek
NIGER: W regionie Diffa w połu-
dniowo-wschodniej części kraju, 
bojownicy Boko Haram porwali 
pewną chrześcijankę na początku 
czerwca i odesłali ją z wiadomo-
ścią, że wszyscy chrześcijanie po-
winni opuścić ten obszar – w prze-
ciwnym razie zostaną zabici.
Poprośmy Jezusa Chrystusa, aby 
chronił dotkniętych chrześcijan 
oraz dał im odwagę i mądrość. /

31. Sobota
MALI: Ponad 100 chrześcijan zgi-
nęło 9 czerwca w ataku na wioskę 
Sobame Da. Módlmy się o pocie-
szenie dla krewnych w żałobie oraz 
o to, aby kościoły w regionie nie 
były przytłoczone poprzez strach, 
oraz by nie rosło w nich pragnienie 
zemsty, ale aby to wydarzenie przy-
bliżało ich do Jezusa Chrystusa. /

               *Imię zmienione 
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Psalm 73,2 3 f

>> Bo przecież jam zawsze z tobą; 
Tyś ujął prawą rękę moją.
Prowadzisz mnie według rady 
swojej, a potem przyjmiesz mnie 
do chwały.

Eldos

Ousmane ze swoją córeczką


