
Dziękujmy Jezusowi Chrystusowi, 
że objawia się tak wielu Irańczy-
kom w snach i wizjach. Duże zna-
czenie w procesie ich nawrócenia 
odgrywają także inni chrześcijanie 
oraz chrześcijańskie strony inter-
netowe. /

4. Środa
IRAN: Dwadzieścia pięć lat temu 
Neda* i jej nieżyjący już mąż za-
łożyli mały kościół domowy (patrz 
strony 8-9). Jest to niebezpiecz-
na służba, gdyż osobom, które 
przewodzą takim wspólnotom, 
grożą długie wyroki więzienia, 
jeśli zostaną zatrzymani. Dziękuj-
my Jezusowi za to, że do tej pory 
chronił Nedę przed aresztowaniem 
i prośmy Boga, aby nadal czynił ją 
niewidzialną dla oczu służb bez-
pieczeństwa kraju. /

5. Czwartek
IRAN: Saghar* uniknęła areszto-
wania, ponieważ wiedziała, jak 
postępować w przypadku nalotu 
policji na spotkanie chrześcijan 
i zatrzymania przez tajne służby 
(patrz strony 10-12). Prośmy Jezu-
sa, aby pomagał irańskim chrze-
ścijanom odnajdywać społeczno-
ści, w których mogą wzrastać oraz 
dzielić się praktycznymi wskazów-
kami na temat tego, jak radzić so-
bie z prześladowaniami. /

IRAN
1. Niedziela
IRAN: Lider kościoła domowego 
Taher z powodu swojej służby 
został aresztowany i trafił do 
więzienia (zobacz strony 4–6). 
Nawet po wyjściu na wolność był 
inwigilowany przez tajne służby 
i szykanowany. Rodzina  podję-
ła decyzję o wyjeździe z Iranu. 
»Jezus jest wart wszystkiego« – 
powiedziała żona Tahera po ich 
ucieczce. Dziękujmy za głęboką 
wiarę tej rodziny. /

2. Poniedziałek 
IRAN: Mary otwarcie walczy 
o wolność religijną w Iranie, choć 
kilkakrotnie trafiała z tego powodu 
do więzienia (patrz strona 7). 
Módlmy się o siły dla niej, których 
źródłem jest Jezus Chrystus  oraz 
o mądrość w podejmowaniu decyzji 
dotyczących jej dalszych działań. / 
 
 
 
 
 

 

3. Wtorek
IRAN: Coraz więcej rozczarowa-
nych islamem Irańczyków zwraca 
się do Jezusa Chrystusa, chociaż 
grożą im za to prześladowania. 
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IRAN: Tajne służby ściśle moni-
torują działalność chrześcijan 
nawróconych z islamu. Módlmy 
się za pracowników tajnych służb, 
którzy prowadzą ten nadzór, aby 
w wyniku swoich działań zaintere-
sowali się chrześcijaństwem i na-
wrócili się do Chrystusa. /

7. Sobota
IRAN: Kouroush*, który uciekł ze 
swej ojczyzny, buduje w Turcji 
centrum kultury dla chrześcijań-
skich uchodźców (patrz strona 
13). Módlmy się, aby ośrodek stał 
się miejscem, w którym wielu po-
trzebujących chrześcijan znajdzie 
pomoc, wzrośnie w wierze i do-
świadczy uzdrowienia duchowych 
i emocjonalnych ran. /

8. Niedziela
IRAN: Niebezpieczny wpływ Za-
chodu  jest w Iranie kojarzony 
z chrześcijaństwem. Z tego powo-
du wielu chrześcijan nawracają-
cych się z islamu jest skazywa-
nych za »przestępstwa przeciwko 
bezpieczeństwu narodowemu«. 
Warunki panujące w więzieniach 
są złe, chrześcijanie są podda-
wani brutalnym przesłuchaniom 
i torturom. Módlmy się za uwię-
zionych chrześcijan, aby wytrwali 
w wierze. /

9. Poniedziałek
IRAN: Hojjat i trzej inni chrześci-
janie nawróceni z islamu zostali 
aresztowani pod koniec kwietnia. 
Zostali zwolnieni z aresztu tym-
czasowego pod warunkiem, że 
w przyszłości nie będą prowadzić 
działalności chrześcijańskiej. Mó-
dlmy się o mądrość dla nich, kiedy 

będą podejmowali decyzje doty-
czące przeszłej służby. /

BLISKI WSCHÓD 

10. Wtorek  
ALGIERIA: Rashid został oskarżo-
ny o »negowanie islamu«. Jego 
kościół zamknięto, a Raschid 
otrzymał wyrok w zawieszeniu 
i grzywnę.Skazany został również 
asystent Raschida. Módlmy się za 
tych dwóch mężczyzn, aby pomimo 
przeciwności,  nie zwątpili w Bożą 
opatrzność. / 

11. Środa
IRAK: Módlmy się za chrześcijan, 
którzy nie mogą zapomnieć krzywd 
i poradzić sobie z traumą wywoła-
ną brutalnymi działaniami Państwa 
Islamskiego (IS). Prośmy Jezusa, 
aby uzdrawiał ofiary przemocy i po-
cieszał tych, którzy są pogrążeni 
w smutku z powodu utraty bliskich. /
 

12. Czwartek
PÓŁWYSEP ARABSKI: Lata dyskry-
minacji wydają się stopniowo wy-
niszczać Mohammeda*, chrześci-
janina nawróconego z islamu. Jest 
rozczarowany życiem z Bogiem 
i wspólnotą. Módlmy się, aby Bóg 
umocnił jego wiarę i aby Moham-
med  ponownie mógł się odnaleźć 
w życiu wspólnotowym. /

AZJA  
ŚRODKOWA
13. Piątek
UZBEKISTAN: W ostatnich tygo-
dniach powstało kilka nowych 
kościołów domowych. Wszyst-
kie wspólnoty działają w środo-
wiskach zdominowanych przez 
muzułmanów. Dziękujmy Panu 
Jezusowi za chrześcijan, którzy 
są gotowi prowadzić te wspólno-
ty, pomimo grożącego im wielkie-
go ryzyka. Módlmy się o mądrość, 
siłę i łaskę wiary. / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

14. Sobota 
KIRGISTAN: Dschalil* i Zaida*są 
małżeństwem. Prowadzą ko-
ściół domowy i w związku z tym 
doświadczają  presji ze strony 
muzułmańskich sąsiadów. 20 
mieszkańców wsi zagroziło, że 
wypędzą Dschalila i Zaidę, jeśli 
nie powrócą na łono islamu. Pro-
śmy Boga o łaskę nawrócenia dla 
mieszkańców wioski. /

15. Niedziela
AZJA ŚRODKOWA: Módlmy się za 
Adila*, aby znalazł pracę i mógł 
rozpocząć nowe życie. Kiedy 
20-letni żołnierz Adil został chrze-
ścijaninem, koledzy z oddziału 

dotkliwie go pobili. Adilowi udało 
się odejść z armii, ale jego rodzina 
wyrzekła się go. Bez pracy i dachu 
nad głową jest obecnie zdany na 
wsparcie swojej wspólnoty. /

AZJA PŁD. 
I PŁD.- WSCH.
16. Poniedziałek
AFGANISTAN: Dostęp do Biblii 
i innych materiałów chrześcijań-
skich jest w Afganistanie niezwy-
kle trudny. Samo podejrzenie, że 
ktoś jest chrześcijaninem, może 
doprowadzić do jego zamordo-
wania. Módlmy się, aby Chrystus 
ochraniał potajemnie wierzących 
chrześcijan oraz prowadził ich do 
poznania woli Bożej poprzez dzia-
łanie Ducha Świętego. / 

17. Wtorek 
PAKISTAN: Chrześcijańska 
agencja informacyjna World 
Watch Monitor poinformowała 
na początku czerwca, że pewne 
chrześcijańskie małżeństwo zo-
stało uniewinnione od zarzutów 
bluźnierstwa, a tym samym nie 
grozi im już kara śmierci. Mał-
żeństwo spędziło w więzieniu 
siedem lat. Dziękujmy Bogu za 
ich uniewinnienie i módlmy się 
o Boże prowadzenie w procesie 
uzdrowienia ran psychicznych, 
jakich doznali. /

18. Środa
INDIE: Rahu* został zamordo-
wany, ponieważ angażował się 
w służbę chrześcijańską. Prośmy 
Jezusa Chrystusa, aby chronił 
jego rodzinę, która kontynuuje 
jego pracę. Módlmy się, aby Bóg 
ukoił ich żal w czasie żałoby. /

Taher i jego rodzina modlą się razem

Mary

Sana opłakuje swoich synów 
i męża uprowadzonych przez IS

Dwóch liderów wspólnoty z Azji 
Środkowej wspólnie 
studiujących Biblię



Psalm 27,1 

>> PAN światłem i zbawieniem 
moim: kogóż mam się lękać?
Pan obroną mojego życia:
przed kim mam się trwożyć?
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19. Czwartek
INDIE: Módlmy się za dwie 
chrześcijańskie rodziny, które 
zostały wypędzone z wioski z po-
wodu wiary. Prośmy Boga, aby 
je pocieszył, był ich tarczą i ich 
opiekunem. /

20. Piątek
NEPAL: Pramila* jest nękana 
przez swojego męża za to, że jest 
chrześcijanką. Prośmy Chrystusa 
o nawrócenie męża. Marzeniem 
Pramilii jest to, aby razem mogli 
służyć Jezusowi. / 
 

21. Sobota
BANGLADESZ: Kilku chrześcijan 
w południowo-wschodniej czę-
ści kraju podjęło współpracę, 
by za zgodą swoich buddyjskich 
sąsiadów wybudować jedyny 
w okolicy kościół. Jednak miej-
scowi mnisi buddyjscy zmusili 
chrześcijan do przerwania budo-
wy. Módlmy się, aby Jezus zmie-
nił ich serca i umożliwił kontynu-
owanie prac. /

22. Niedziela 
BANGLADESZ: 12 chrześcijan 
nawróconych z hinduizmu 
zostało pobitych przez tłum. 
W wyniku odniesionych obrażeń 
Kamola, jedna z zaatakowanych, 
poroniła. Módlmy się o pociesze-
nie dla niej i jej męża Sombu oraz 
aby znaleźli siłę do przebaczenia 
swoim napastnikom. / 

23. Poniedziałek
WIETNAM: Sang* i dwóch in-
nych chrześcijan zostali w ze-
szłym roku skazani na karę wię-
zienia na podstawie fałszywych 
zarzutów. Mężczyźni mają zostać 
uwolnieni w przyszłym miesiącu, 
podczas gdy Sang będzie musiał 
spędzić w zamknięciu prawie 
pięć lat. Módlmy się o cud uwol-
nienia dla Sanga. / 

24. Wtorek
WIETNAM: Foom* była wielo-
krotnie zastraszana przez swo-
jego sąsiada. Tym sposobem 
chciał ją zmusić do zaprzestania 
chodzenia do kościoła. Niedaw-
no, kiedy wracała z kościoła do 
domu, potrącił ją motocyklem. 
Foom trafiła do szpitala z poważ-
nymi obrażeniami ciała. Módl-
my się o jej szybkie i całkowite 
uzdrowienie. /

25. Środa
WIETNAM: Dzięki posłudze pa-
stora Lien* wiele osób uwierzyło 
w Jezusa Chrystusa. To jednak 
sprawiło, że Lien znalazł się na 
celowniku miejscowych władz. 
Aresztowano go i zmuszono do 
podpisania rezygnacji ze służby. 
Módlmy się o mądrość dla Liena 
i partnerów Open Doors, którzy 
wspierają całą jego wspólnotę. /

26. Czwartek
LAOS: Mieszkańcy wioski obwi-
niają Somkhita* i jego żonę za 
suszę i marne żniwa. Uważają, 
że ich nawrócenie rozgniewało 
złe duchy. Prośmy Boga, aby 

otworzył oczy mieszkańców wioski, 
by poznali Jezusa Chrystusa i na-
wrócili się do Niego. /

27. Piątek
FILIPINY POŁUDNIOWE: Dziękujmy 
Jezusowi za odwagę, z jaką wielu 
chrześcijan nawróconych z islamu 
mówi o Jezusie swoim bliskim, 
narażając się na prześladowania. 
W tym miesiącu partnerzy Open 
Doors przeprowadzają seminarium 
na temat radzenia sobie z prześla-
dowaniami dla chrześcijan, którzy 
niedawno się nawrócili. Módlmy 
się, aby uczestnicy kursu zostali 
wzmocnieni w wierze. /

AFRYKA SUB-
SAHARYJSKA
28. Sobota
SUDAN: W maju po raz drugi zo-
stał zniszczony budynek kościoła 
w Chartumie. W ubiegłym roku 
dokonano kilku podpaleń tego 
samego obiektu. Módlmy się, aby 
wspólnota nie uległa z tego powo-
du zniechęceniu, a  także, aby wro-
go nastawieni do niej mieszkańcy 
oraz lokalni urzędnicy nawrócili się 
do Chrystusa. /

29. Niedziela
DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA 
KONGA: 19-letnia Martha straciła 
rodziców i trzech innych członków 
rodziny, gdy podejrzani o przyna-

leżność do islamskiego ugrupowa-
nia ADF napastnicy zaatakowali 
jej wioskę. »Proszę, módlcie się, 
abym była wierna Chrystusowi po-
mimo wszystkiego, co się wydarzy-
ło« – mówi. /

30. Poniedziałek
ETIOPIA: Wdowa Hiwot* była 
prześladowana przez miesz-
kańców wioski z powodu wia-
ry w Pana Jezusa (Open Doors 
wzywało do modlitwy za nią we 
wrześniu 2020 r.). Lokalni partnerzy 
Open Doors kilkukrotnie odwiedzili 
Hiwot, aby ją wesprzeć. Między 
innymi podarowali jej krowę, co 
bardzo podniosło pozycję Hiwot 
w wiosce i zmieniło nastawienie lu-
dzi wobec niej. Podziękujmy Chry-
stusowi za tę zmianę. /

31. Wtorek
ETIOPIA: Kiedy Khalid* nawrócił 
się na chrześcijaństwo, jego rodzi-
na wyrzekła się go. Nie zachwiało 
to jednak jego wiary. Niezrażony 
przykrościami nadal opowiada 
innym o Chrystusie. W ostatnim 
czasie jego mama i dwie siostry 
również nawróciły się do Chrystu-
sa. Dziękujmy za to Bogu. /

* Imię zmieniono

Khalid z małą córeczką 
Deborą.
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