
 nawrócił się do Pana Jezusa po
przez świadectwo jej życia. (patrz 
str. 7). /

4. Wtorek
BURKINA FASO: Naomi straci-
ła męża i dom podczas nalotów 
 islamistów (patrz str 4-5). Prośmy 
Pana Jezusa, aby dał Naomi i jej 
dziewięciorgu dzieciom poczucie 
bezpieczeństwa i świadomość 
obecności Pana Boga w ich 
 codziennym życiu. /

5. Środa
NIGERIA: Módlmy się za chrześci-
jan z północy kraju, których wiara 
została zachwiana wskutek prze-
mocy, jakiej doświadczyli (patrz 
str. 8-9). Módlmy się, aby poznawali 
pełnię boskości Pana Jezusa, tak 
by to poznanie stało się trwałym 
fundamentem ich wiary. / 

6. Czwartek
NIGERIA: Muzułmanie próbują 
przekonać młode chrześcijan-
ki do przejścia na islam. W tym 
celu czasami stosują przemoc, 
a w wielu przypadkach oferu-
ją w zamian dobra materialne. 
 Módlmy się o ich ochronę ducho
wą i fizyczną. /

7. Piątek
NIGERIA: W wieku 14 lat Ruth* 
została uprowadzona przez Boko 

Haram (patrz str. 10). Po latach 
 wykorzystywania udało jej się 
uciec z niewoli. Ponieważ urodziła 
dzieci porywacza, w swojej rodzin
nej wiosce spotkała się z odrzuce
niem. Podziękujmy Panu Jezusowi 
że rozpoczął proces leczenia ran 
psychicznych i duchowych Ruth. 
Prośmy Go o całkowite uzdrowie
nie dziewczyny. /

8. Sobota
NIGERIA: Charity wiele prze-
szła w życiu. Przez trzy lata była 
w niewoli Boko Haram, a teraz 
mieszka z rodziną w obozie dla 
uchodźców. Na początku czerwca 
jej mąż  zachorował i zmarł. Teraz 
Charity sama opiekuje się dziećmi. 
 Poprośmy o Boże wsparcie dla 
 całej rodziny. /

9. Niedziela
NIGERIA: Módlmy się za Sarima* 
(28 lat) i Dawida* (20), którzy do-
świadczyli przemocy od członków 
swoich rodzin, ponieważ nawróci-
li się do Pana Jezusa. Obaj musieli 
ratować się ucieczką. Módlmy się, 
aby Jezus Chrystus zapewnił im 
opiekę duchową i materialną. /
 

10. Poniedziałek
KAMERUN: Bouba, chrześcija-
nin nawrócony z islamu, nie jest 

akceptowany przez najbliższe 
 otoczenie, ponieważ nawrócił 
się do Pana Jezusa (patrz str. 6). 
Utrudnia mu to sprzedaż wyrobów 
rękodzielniczych, które wytwarza. 
Bouba otrzymał wsparcie od chrze
ścijan z innych krajów – podziękuj
my za to Panu Jezusowi. /

AFRYKA PŁN.- 
WSCH. 

11. Wtorek
BURUNDI: Za czasów zmarłego 
w czerwcu prezydenta Pierre'a 
Nkurunziza wspólnoty chrześci-
jańskie były pod obserwacją, a ich 
działalność ograniczana; pewna 
grupa chrześcijan została zmuszo-
na do opuszczenia ojczyzny. Módl
my się, aby transformacja politycz
na przyniosła pozytywne zmiany 
dla chrześcijan. /

12.  Środa
SUDAN: Decyzja o pójściu za 
 Panem Jezusem spowodowała, że 
Aman* musiał opuścić dom rodzin-
ny. Znalazł schronienie, duchowe 
i praktyczne wsparcie w kościele. 
Niestety policja dowiedziała się 
o miejscu jego pobytu i aresztowa
ła go na 17 dni. Módlmy się za nie
go i za innych chrześcijan nawró
conych z islamu, którzy są w stałym 
niebezpieczeństwie. / 

13. Czwartek
ALGIERIA: Módlmy się za chrze-
ścijan, których kościoły zostały 
 zamknięte przez władze w ostat-
nich latach. Prośmy Jezusa 
Chrystusa, aby wierzący współ
pracowali w jedności, znajdując 
drogę do wspólnej zachęty poprzez 
modlitwę i poznawanie Słowa 
 Bożego. / 

14. Piątek
LIBIA: Mustafa* i Ahlem*, chrze-
ścijanie nawróceni z islamu, 
znajdują się pod presją rodziny, 
która zmusza ich do powrotu do 
islamu. Módlmy się o wytrwa
łość i ochronę dla nich oraz aby 
Pan Jezus zmieniał serca ich 
bliskich. /

BLISKI 
WSCHÓD
15. Sobota
SYRIA: Najwa ma około pięć-
dziesięciu lat. Ponieważ nigdy 
nie wyszła za mąż, do niedawna 
mieszkała razem z siostrą. Kiedy 
Najwa nawróciła się do Chrystu
sa, siostra wyrzuciła ją z domu 
i odmówiła jej części rodzinnego 
spadku. Prośmy Jezusa Chrystu
sa, aby pomógł Najwie w jej 
trudnej sytuacji oraz aby mogła 
znaleźć pocieszenie w swojej 
 duchowej rodzinie. / 

16. Niedziela
IRAK: Mimo że IS, które mordo-
wało chrześcijan, zostało uznane 
za pokonane w 2017 roku, grupa 
ekstremistyczna nadal działa. 
 Zaledwie kilka tygodni temu 
przeprowadzili ataki pomiędzy 
Mosulem, Kirkukiem i Salahaddin. 
Módlmy się o Bożą ochronę dla 
irackich chrześcijan. /

17. Poniedziałek
PÓŁWYSEP ARABSKI: Módlmy 
się za chrześcijan nawróconych 
z islamu, którzy muszą ukrywać 
się ze swoją wiarą i nie mają 
kontaktu z innymi wierzącymi. 

AFRYKA ZACH. 
1. Sobota
AFRYKA ZACHODNIA: W ostat-
nich latach islamski ekstremizm 
dynamicznie się rozprzestrzenia, 
będąc podwaliną wielu aktów 
przemocy (patrz str. 3). Prośmy 
Jezusa Chrystusa o interwencję 
i powstrzymanie ekspansji idei 
dżihadu, aby wspólnoty chrześci
jańskie mogły odetchnąć i w po
koju głosić Ewangelię. /

2. Niedziela
WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ: 
Po śmierci rodziców starszy 
brat Adamy przejął nad nim 
opiekę. Ich relacje były dobre, 
dopóki Adama nie został chrze-
ścijaninem. Po wielu miesią
cach bezskutecznego nękania 
o porzucenie chrześcijaństwa, 
kiedy Adama spał, brat oblał go 
benzyną i podpalił. Adama zdołał 
uciec, ale dziewięć dni później 
zmarł w wyniku odniesionych 
obrażeń. Módlcie się za brata 
Adamy, aby znalazł przebaczenie 
u Pana Jezusa. /

3. Poniedziałek
WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ: 
Adja* została chrześcijanką 
po tym, jak została uzdrowiona 
przez Pana Jezusa. W odpo-
wiedzi mąż wypędził ją wraz 
z dziećmi z domu. Dziękujmy 
za to, że mąż Adji ostatecznie 

Prośmy Jezusa Chrystusa, aby 
pomagał im wzrastać w wierze 
i umożliwił przyłączenie się do 
wspólnoty. /

AZJA         
ŚRODKOWA
18. Wtorek
AZJA ŚRODKOWA: Ponieważ 
Leyla* jest chrześcijanką,  razem 
z czwórką swoich dzieci  została 
wypędzona z domu przez męża. 
Dzięki Bożej interwencji po 
trzech dniach wróciła do domu. 
Obecnie troszczy się o męża, któ
ry poważnie zachorował. Módlmy 
się, aby i on otworzył swoje serce 
na Jezusa Chrystusa. /

19. Środa
AZJA ŚRODKOWA: Nie przesta-
wajmy modlić się o chrześci-
jański ośrodek dla samotnych 
kobiet, który ucierpiał z powodu 
oszczerczej kampanii, rozpęta-
nej przez byłą pensjonariuszkę. 
Tak długo, jak trwa dochodze
nie w sprawie, zakład pozo
staje zamknięty. Prośmy Pana 
 Jezusa, aby chrześcijanie zo
stali uniewin nieni od fałszywych 
oskarżeń i aby mogli kontynu
ować swoją służbę. / 

20.  Czwartek
KIRGISTAN: W zeszłym roku 
Galia* przeniosła się do stolicy, 
aby uciec od brata, który pobił 
ją za nawrócenie się do Jezusa 
Chrystusa. Ze względu na pande-
mię 17-latka musiała wrócić do 
domu brata. Módlmy się, aby jego 
gniew ustąpił i aby w rodzinie 
 zapanował pokój. /
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21.  Piątek
INDIE: W nocy z 4 na 5 czerwca 
14-letni chrześcijanin Sombaru 
został uprowadzony i brutalnie 
zamordowany przez kilku męż-
czyzn. Ze względu na chrześci
jańskie zaangażowanie jego ro
dzina i inni chrześcijanie z wioski 
od pewnego czasu otrzymywali 
groźby. Poprośmy Pana Jezusa 
o pocieszenie i wzmocnienie 
krewnych i przyjaciół Sombara. /

22. Sobota
INDIE: Reena* jest pielęgniarką 
i chrześcijanką. Codziennie jest 
dyskryminowana przez kolegów 
z pracy. Pewnego dnia jeden ze 
współpracowników zaatakował 
ją i próbował zgwałcić. Kiedy się 
opierała, bił ją i groził, że ją zabi
je. Poprośmy Jezusa Chrystusa, 
by chronił Reenę przed dalszymi 
atakami. /

23. Niedziela
INDIE: Kilka tygodni temu 
Seema* została zaatakowana 
przez sąsiadkę, która przypisuje 
chorobę swojej córki temu, że 
Seema i jej mąż zostali chrześci-
janami. Sąsiadka zarzuciła sznur 
na szyję Seemy i krzyczała, że 
złoży ją w ofierze swoim bogom. 
Na pomoc Seemie przyszli prze
chodnie. Módlmy się, aby Seema 
przezwyciężyła szok i aby Pan 
Jezus zmienił serce sąsiadki. /

AZJA PŁD.- 
WSCH. 
24.  Poniedziałek
CHINY: Módlmy się o mądrość 
i twórcze pomysły dla Amira, 
który uczy chrześcijan nawróco-
nych z islamu jak naśladować 
Chrystusa. Jest to bardzo trudne, 
ponieważ w jego regionie na pół
nocnym zachodzie kraju zabrania 
się chrześcijanom spotkań, jak 
również posiadania Biblii w wer
sji papierowej i elektronicznej. / 

25.  Wtorek
KOREA PŁN./CHINY: Ruth* po-
tajemnie uciekła z Korei Pół-
nocnej. W Chinach usłyszała 
o Jezusie Chrystusie i nawróciła 
się do Niego. Ale jako nielegalny 
uchodźca została zatrzymana 
i odesłana do swojej ojczy
zny. Prośmy Pana Jezusa, aby 
wzmocnił jej wiarę. /

 

26. Środa
CHINY/KOREA PŁN.: Jacob* jest 
synem Koreanki z północy i Chiń-
czyka. Wiele lat temu chińska po-
licja odesłała matkę Jacoba z po-
wrotem do Korei Północnej. Matka 
była chrześcijanką i przekazała 
swoją wiarę Jacobowi. Módlmy się 
za wszystkie dzieci z mieszanych 
małżeństw, aby Pan Jezus przycią
gał je do siebie. /

27. Czwartek
MJANMA: Nie przestawajmy pro-
sić Pana Jezusa o uzdrowienie dla 
Tona Soe*, który został podpalony 
przez buddyjskich krewnych. Tona 
Soe otrzymał pomoc medyczną 
i żywność od partnerów Open Do
ors. Módlmy się, aby było to dla 
niego powodem do zbudowania 
i dowodem jedności i miłości wie
lonarodowej rodziny. /

28. Piątek
LAOS: Sithon* został zatrzymany 
przez policję, ponieważ pomógł 
trzem rodzinom chrześcijańskim, 
które zostały wypędzone z ich wsi. 
Módlmy się, aby przesłuchanie nie 
miało negatywnych konsekwencji 
dla niego i jego rodziny; aby Pan 
Jezus zachował chrześcijan i obja
wił się ich prześladowcom. /

29. Sobota
WIETNAM: Dziękujmy za do-
starczenie worków z ryżem 18 
chrześcijańskim rodzinom, które 
zostały wykluczone z rządowej po-
mocy w czasie pandemii. Chociaż 
lokalne władze starały się temu 
przeszkodzić, ostatecznie pomoc 
dotarła do beneficjentów. / 
 

30. Niedziela
BRUNEI: Módlmy się za młodych 
chrześcijan w tym kraju, którzy 
chcieliby mówić swoim przyjacio-
łom i rodzinie o Panu Jezusie, ale 
zabrania im tego prawo islamskie. 
Módlmy się, aby Jezus Chrystus 
wyposażył ich w odwagę i mądrość 
do dzielenia się Ewangelią. / 
 

31. Poniedziałek
INDONEZJA: Choć od zamachu 
bombowego na kościół w Sa-
marindze minęło ponad trzy i pół 
roku, siedmioletnia Trinity nadal 
przechodzi bolesne leczenie opa-
rzeń, których doznała w ataku. Nie 
ustawajmy w modlitwie o Trinity 
i jej rodzinę. /

 
*Imię zmienione
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>> [Bóg mówi:] będę z tobą, 
nie opuszczę cię ani porzucę.
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