o całkowite uzdrowienie ciała i duszy
Madhuri oraz wielu innych chrześcijan, którzy zostali zaatakowani. /

» Dziękuję Bogu,

ponieważ dzięki
modlitwom zostałam
uzdrowiona, obeszło
się bez poważnych
zabiegów, mimo
że w czasie ataku
doznałam poważnego
urazu głowy. Vinita

INDIE

1. Poniedziałek

INDIE: Hinduscy ekstremiści szerzą
nienawiść do chrześcijan. Twierdzą, że chrześcijanie przekupują
i zmuszają hindusów do przyjęcia
wiary chrześcijańskiej. Módlmy się,
aby Hindusi zrozumieli, że chrześcijanie nie są zagrożeniem oraz żeby
otworzyli się na wyzwalające przesłanie Ewangelii. /

4. Czwartek

INDIE: »Dziękuję Bogu, ponieważ
dzięki modlitwom zostałam uzdrowiona, obeszło się bez poważnych
zabiegów, mimo że w czasie ataku
doznałam poważnego urazu głowy«
Wtorek
- mówi Vinita* (patrz str. 3). W zeINDIE: »Proszę módlcie się, aby
szłym roku Open Doors zachęcało
kościół w Indiach wzrastał w poko- do modlitwy za Vinitę, która została
ju« - mówi Daniel*, lokalny partner
zaatakowana przez hinduskich eksOpen Doors; »módlcie się, abyśmy
tremistów. Dziękujmy Jezusowi za
trwali mocno w wierze«. Odpowia- jej uzdrowienie. /
dając na prośbę Daniela, módlmy
się również za lokalnych partnerów,
których służba jest niebezpieczna
Piątek
i często wyjątkowo trudna. /
INDIE: Ponieważ Madhuri* odwróciła się od hinduizmu nawracając
się na chrześcijaństwo, została
Środa
pobita przez hinduskich ekstremiINDIE: W ubiegłym roku modliliśmy
stów (patrz str. 6-9). Nadal zmaga
się za Preethę*, która została pobita
się ze skutkami ataku. Módlmy się

2.

9. Wtorek

INDIE: By odwieść Shekhara* od
służby, policjanci torturowali go
na komisariacie (patrz str. 10-12).
Módlmy się, aby indyjska policja wywiązywała się ze swych obowiązków
i chroniła również chrześcijan. /

BANGLADESZ: Odkąd Zaman* nawrócił się do Jezusa, jego teściowie namawiają go do powrotu na
islam. Osiem miesięcy temu zabrali
jego żonę i dwójkę dzieci do siebie.
Powróciła do niego jedynie 9-letnia
córka. Módlmy się, aby cała rodzina
mogła nawrócić się do Jezusa i się
zjednoczyć. /

7. Niedziela

10. Środa

6. Sobota

przez hinduskich ekstremistów ledwo uchodząc z życiem. Dziękujmy
Jezusowi za to, że Preetha pomimo
traumatycznych przeżyć (patrz str.
3) razem z mężem Navinem* trwają
mocno w wierze. Módlmy się o jej
całkowite uzdrowienie. /

AZJA PŁD.

INDIE: Sudeep* był kilkakrotnie
aresztowany za głoszenie Ewangelii. »Byłem w ciemnym, brudnym
pokoju. Przestępcy wypróżniali się
w jednym z kątów. Nie było okien,
wentylacji ani światła« - mówi Sudeep. Módlmy się o siłę dla chrześcijan,
którzy są więzieni w tak strasznych
warunkach. /

8. Poniedziałek

INDIE: Chrześcijanie w Indiach są
prześladowani głównie przez ekstremistów hinduistycznych, którzy uważają, że Indie to kraj hinduistyczny
i nie ma w nim miejsca dla chrześcijan. Módlmy się, aby Bóg przyciągnął
do siebie hinduskich ekstremistów,
aby zrozumieli, że Jezus Chrystus
jest drogą, prawdą i życiem. /

BANGLADESZ: 3 czerwca w północnym Bangladeszu rozwścieczony
tłum około 40 osób zaatakował Fazora i jego rodzinę. Kilku członków
rodziny doznało poważnych obrażeń.
Módlmy się o ich uzdrowienie oraz
o łaskę nawrócenia dla napastników. /

11. Czwartek

PAKISTAN: Aby wzburzyć ludzi
wystarczy jedynie pogłoska o tym,
że chrześcijanin mógł znieważyć
islam lub, że muzułmanin może być
zainteresowany wiarą chrześcijańską. Módlmy się, aby Jezus chronił
chrześcijan przed fałszywymi oskarżeniami i objawił się poszukującym
Go muzułmanom. /

12. Piątek

AFGANISTAN: Od roku kraj znajduje
się pod panowaniem talibów, którzy
nadal poszukują i zabijają chrześcijan. Módlmy się, aby Jezus Chrystus
ochraniał swoich wyznawców i aby
mogli dostrzec Jego działanie. /

5.

3.

Sudeep

13. Sobota

AFGANISTAN: Od kiedy Talibowie
przejęli władzę, chrześcijanie muszą żyć w ukryciu lub szukać drogi
ucieczki z kraju. Módlmy się, aby
Bóg zaopiekował się uchodźcami
i prowadził ich w poszukiwaniach
nowego domu. /

AZJA
ŚRODKOWA

14. Niedziela

AZJA ŚRODKOWA: Wielu afgańskich chrześcijan, którzy uciekli
przed talibami do sąsiednich krajów, żyje w nędzy. Niektórzy z nich
nie mają dokumentów, możliwości
podjęcia pracy, posłania dzieci do
szkoły czy skorzystania z opieki
medycznej. Módlmy się o mądrość
i siłę dla miejscowych chrześcijan,
którzy im pomagają. /

15. Poniedziałek

AZJA ŚRODKOWA: Z powodu decyzji o naśladowaniu Chrystusa,
Hamira* została odrzucona przez
krewnych, opuszczona przez męża
i teraz czuje się wyobcowana
w swojej wiosce. Módlmy się, aby
Hamira została napełniona miłością
i wzmocniona w szczególny sposób
przez swojego niebiańskiego Ojca
oraz aby sąsiedzi również poznali
dobroć Chrystusa. /

16. Wtorek

AZJA ŚRODKOWA: Rok temu Rasim* został pobity do nieprzytomności przez swojego rozwścieczonego wujka, ponieważ porzucił

islam; Open Doors zachęcało do
modlitwy za niego. Dziękujmy za to,
że Rasim trwa przy Jezusie i może
teraz zaświadczyć: »To było bolesne,
fizycznie i emocjonalnie. Jednak
jeszcze bardziej poczułem Bożą
miłość«. /

17. Środa

KIRGISTAN: Kabia* została wyrzucona z domu przez swoją synową,
ponieważ uwierzyła w Jezusa
(W marcu Open Doors zachęcało
do modlitwy za nią). Nie ustawajmy
w modlitwie. Kilka tygodni temu
synowa pobiła ją tak mocno, że
ta wymagała leczenia szpitalnego. Prośmy Jezusa by ją chronił
i umacniał w wierze. /

18. Czwartek

CHINY: W Chinach nie wolno wypowiadać się w internecie na temat
religii, bez zgody rządu. Lokalni
partnerzy donoszą, że chrześcijańskie treści są usuwane, a spotkania online przerywane. Módlmy się, aby chrześcijanie nadal
znajdowali sposoby na wspieranie
się i docieranie z Ewangelią do
niechrześcijan. /

19. Piątek

CHINY/KOREA PŁN.: Chrześcijanie
tacy jak Susan* udzielają uchodźcom z Korei Północnej wsparcia,
zarówno materialnego, jak i duchowego.Ta posługa jest bardzo
wymagająca i niebezpieczna. Módlmy się o Boże błogosławieństwo
i szczególną ochronę dla Susan
i jej rodziny. /

KOREA PÓŁNOCNA: Chrześcijanie
coraz częściej muszą wyruszać
w niebezpieczną podróż przez
granicę do sąsiednich Chin, aby
móc zdobyć najpotrzebniejsze
produkty pomocowe. Módlmy się
o szczególną Bożą ochronę dla
wszystkich zaangażowanych, aby
pomoc bezpiecznie docierała do
potrzebujących. /

się o Boże prowadzenie, a także
by ci, którzy zdecydują się pozostać, otrzymali zachętę i praktyczną pomoc w budowaniu kościoła
w Iraku. /

AFRYKA

26. Piątek

Fazor

23. Wtorek
Północnokoreańskie siły
bezpieczeństwa patrolują
odcinek granicy z Chinami

BLISKI
WSCHÓD

21. Niedziela

SYRIA: 20 kwietnia w pobliżu wsi
Kharaba dwóch chrześcijan, Samir
i Mounir, zostało brutalnie zamordowanych. »Ekstremiści chcą, by
chrześcijanie bali się o swoje
życie i opuścili należące do nich
ziemie« - powiedział jeden z mieszkańców. Módlmy się o pocieszenie
dla rodzin zamordowanych i ochronę
dla pozostałych na południu kraju
chrześcijan. /

22. Poniedziałek

IRAK: Wielu chrześcijan w obliczu
braku bezpieczeństwa i perspektyw zmaga się z pytaniem, czy wrócić do swoich domów. Módlmy

Ma małe dziecko, ale jej wniosek
o ponowne rozpatrzenie sprawy
został odrzucony. Prośmy Jezusa
Chrystusa, aby napełnił ją pokojem
i zaopiekował się jej rodziną. /

IRAN: Na początku czerwca 58-letni chrześcijanin Joseph Shabazian
został skazany na 10 lat więzienia,
a chrześcijanki Mina Khajavi (59
lat) i Malihe Nazari (48 lat) na 6
lat. Powodem wydanego wyroku
było ich zaangażowanie w kościoły
domowe. Módlmy się, aby Joseph,
Mina i Malihe doświadczyli Bożej
bliskości i wsparcia oraz aby wyrok
został uchylony. /

24. Środa

IRAN: W październiku 2020 roku
Mehdi Roohparvar został skazany
na 5 lat więzienia za »działania
przeciwko bezpieczeństwu narodowemu i tworzenie nielegalnego,
ugrupowania chrześcijańskiego«.
Módlmy się, aby Mehdi poczuł
w więzieniu obecność Jezusa
i aby jego apelacja doprowadziła
do uniewinnienia. /

25. Czwartek

IRAN: Za przynależność do chrześcijańskiego kościoła domowego Sakine Mehri Behjati została
skazana na dwa lata więzienia.

ALGIERIA: Rząd nadal wywiera presję na kościoły; módlmy się o mądrość i siłę, zwłaszcza dla liderów.
Módlmy się również, aby członkowie
zamkniętych przez państwo kościołów pozostali mocni w wierze i znajdowali sposoby do pielęgnowania
wiary we wspólnotach. /

27. Sobota

NIGERIA: W niedzielę Zesłania Ducha Świętego na południu kraju po
raz pierwszy doszło do zamachu na
kościół. Módlmy się, aby Jezus Chrystus pocieszył pogrążonych w żałobie
i aby chrześcijanie w Nigerii zostali
przez Ducha Świętego napełnieni
radością oraz uzdolnieni do przebaczenia. /

28. Niedziela

DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA
KONGA: Na wschodzie kraju islamscy ekstremiści atakują wioski
zamieszkane głównie przez chrześcijan. Módlmy się o zaprzestanie
przemocy, uzdrowienie rannych

i straumatyzowanych oraz o to, by
uchodźcy doświadczyli ochrony
i opieki Dobrego Pasterza. /

29. Poniedziałek
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20. Sobota

ERYTREA: dr Kiflu Gebremeskel od
ponad 18 lat przebywa w więzieniu.
Jego żona i 4 dzieci do tej pory nie
dostały pozwolenia na odwiedzenie
go. W ostatnim czasie kilkakrotnie
widziano, jak pod eskortą jest przewożony do szpitala; prawdopodobnie
z powodu trudnych warunków panujących w więzieniu. Módlmy się o siłę
i pocieszenie dla niego. /

30. Wtorek

ERYTREA: Futsum Gebrenegus od
listopada 2004 roku przebywa w
więzieniu, ponieważ został oskarżony o działalność chrześcijańską.
W międzyczasie zmarła jego żona.
Módlmy się za Futsuma i jego jedynego syna, który był małym dzieckiem,
gdy uwięziono jego ojca. /

31. Środa

ERYTREA: Kidane Weldou zniknął bez
śladu w 2005 roku. Kiedy znaleziono
jego porzucony samochód, rodzina
nabrała podejrzeń, że został aresztowany. Podobno widziano go w klinice
okulistycznej; przypuszczalnie przez
złe warunki więzienne jego wzrok
został trwale uszkodzony. Prośmy
Jezusa o pocieszenie rodziny, która
żyje w niepewności. /
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>> Nie mamy tutaj trwałego
miasta, ale szukamy tego,
które ma przyjść.

