
WIETNAM 
1. Wtorek
WIETNAM: W kraju rządzonym 
przez komunistów chrześcijań-
stwo jest traktowane jako zagro-
żenie ze strony obcych mocarstw 
(patrz str. 3). Chrześcijanie znaj-
dują się pod obserwacją. Są dys-
kryminowani i wrogo traktowani. 
Módlmy się, aby mieszkańcy 
Wietnamu byli wolni od uprze-
dzeń; aby z otwartością słuchali 
przesłania Ewangelii. /

2. Środa
WIETNAM: Przez dwa lata Vuong*  
i jego rodzina byli codziennie ne - 
kani i zastraszani. Spalono ich  
dom (patrz str. 4-5). Musieli prze - 
nieść się do innej wioski, ale Vu-
ong chce wrócić i głosić Ewange-
lię w swojej rodzinnej wiosce. Pro - 
śmy Pana Jezusa, aby to umoż-
liwił. /

3. Czwartek
WIETNAM: Nguyen Van Quan* 
prowadzi zgromadzenie chrze-
ścijańskie, które zostało oficjal-
nie uznane przez władze, ale jest 
również przez nie stale moni-
torowane (patrz str. 6-7). Każde 
działanie wymaga pozwolenia. 
Módlcie się o mądrość dla wiet-
namskich kościołów w kontak-
tach z władzami. /

4. Piątek
WIETNAM: Módlmy się za dzieci 
z rodzin chrześcijańskich, które 
chodzą do komunistycznych szkół 
i są prześladowane z powodu 
wiary rodziców. Prośmy Jezusa 
Chrystusa, aby zachował ich serca, 
by mówił do nich i pomagał im zro-
zumieć Jego słowo. / 

5. Sobota
WIETNAM: Linh* uwierzyła w Je-
zusa Chrystusa i dlatego musiała 
opuścić swoją wioskę i rodzinę 
(patrz str. 8-10). Dziękujmy Panu 
Jezusowi za nawrócenie córki 
i matki Linh; dziękujmy za to, że 
mogły znowu razem zamieszkać 
i razem wierzą w Niego. Módlmy 
się, aby Bóg opiekował się tą rodzi-
ną, pozwolił im wzrastać w wierze 
i przekonał do siebie męża Linh. /  

6. Niedziela
WIETNAM: Dziękujmy Jezusowi 
Chrystusowi za to, że dał Ala-
mowi* odwagę, by świadczyć 
o Nim, pomimo ryzyka prześla-
dowań (patrz str. 12-13). Módlmy 
się o ochronę dla niego i dla tych, 
którzy dzięki jego służbie usłyszeli 
Ewangelię i zostali naśladowcami 
Chrystusa. /

7. Poniedziałek
WIETNAM: Dziękujmy za projekt 
»Krowi-Bank«, umożliwiający 
chrześcijanom takim jak Bian* 
stworzenie małej hodowli bydła, 
która zapewnia im utrzymanie. Ta 
pomoc jest świadectwem Bożego 
zaopatrzenia dla Bian, ale także dla 
jej teściów, którzy zdecydowali się 
zawierzyć Bogu (patrz str. 14). /

8. Wtorek
WIETNAM: Ponieważ Kuo* wierzył 
w Pana Jezusa, został pobity przez 
swoich kuzynów i trafił do szpita-
la. Krewni odebrali mu ziemię. Poli-
cja nie pomogła mu odzyskać ziemi 
i nie ukarała napastników. Kuo 
wraz z rodziną musiał opuścić swo-
ją wioskę (patrz str. 15). Prośmy 
Boga o uzdrowienie Kuo i Boże 
prowadzenie w nowym miejscu. /

9. Środa
WIETNAM: Dziękujmy za pracę 
dwóch szkół biblijnych, dzięki 
którym chrześcijanie z odległych 
wiosek na centralnych wyżynach 
i północnych terenach górskich 
mogą zgłębiać Pismo Święte 
(patrz str. 16). Open Doors wspiera 
szkoły biblijne, które szkolą mło-
dych chrześcijan i liderów wspól-
not. /

AZJA PŁD.-
-WSCH. 

10. Czwartek
AZJA PŁD.-WSCH.: W zamian za 
nawrócenie się na islam chrze-
ścijanom proponuje się tutaj pie-
niądze, różne świadczenia i pracę. 
W obecnej sytuacji spowodowanej 
pandemią pokusa jest szczególnie 
silna. Módlmy się o wytrwałość 
i Boże zaopatrzenie, zwłaszcza, że 
chrześcijanie są pomijani podczas 
dystrybucji pomocy rządowej. / 

11. Piątek
INDONEZJA: Podziękujmy Jezu-
sowi Chrystusowi za to, że 8-letni 
Alvaro, który w 2016 roku doznał 
poważnych poparzeń podczas 
ataku na kościół, znów stał się 
szczęśliwym chłopcem. Módlmy 
się o dalsze uzdrowienie dla nie-
go, ale także o siły dla jego mamy, 
która jest emocjonalnie wyczerpa-
na opieką nad Alvaro. /

12. Sobota
INDONEZJA: Pod koniec maja 
gubernator Sumatry Zachodniej 
wstrzymał dystrybucję aplikacji 
biblijnej w języku grupy etnicznej 
Minang. Powiedział, że aplikacja 
zawiera treści niezgodne z kultu-
rą islamu. Módlmy się o wolność 
religijną w Indonezji. /

13. Niedziela
MJANMA: Kaw* opiekuje się 
małym zgromadzeniem chrześci-
jan na terenie zdominowanym 
przez buddystów. Jest stale ob-
serwowany przez swoich sąsia-
dów, którzy czekają na jakiś jego 
błąd, aby zgłosić to władzom. 
Prośmy Pana Jezusa o mądrość 
i ochronę dla Kaw. / 
 

14. Poniedziałek
LAOS: 15 marca 34-letni chrześci - 
janin Athit* został aresztowany 
i osadzony w więzieniu, ponie waż 
odmówił podpisania oświadcze-
nia, że nie będzie prowadził na-
bożeństw. Od tamtego dnia ro - 
dzina nie ma z nim kontakt. Żona 
została sama z trojgiem dzieci.  
Prosi o modlitwę za siebie i męża. /

AZJA PŁD.
15. Wtorek
BANGLADESZ: Módlmy się o po-
cieszenie i siłę dla Ridoya, który 
stracił żonę, Shilpi, i 5-letnią 
córkę Suprię w ataku bombo-
wym na ich dom. Obie zostały 
poważnie poparzone i zmarły 
w szpitalu kilka dni później. Ridoy 
jest zrozpaczony. Byli jedynymi 
chrześcijanami w regionie zdomi-
nowanym przez islam.  / 

16. Środa
NEPAL: Módlmy się za wspólno-
tę chrześcijańską, która od dłuż-
szego czasu otrzymuje pogróżki 
od ludzi ze swojego otoczenia. 
Kilka tygodni temu mieszkańcy 
wsi zburzyli zaczątek tego, co 
miało stać się nowym budynkiem 
kościelnym. Módlmy się, aby 
Pan Jezus wzmocnił ten kościół 
i chronił go przed atakami. /

17. Czwartek
INDIE: Ashima* została wypę-
dzona z domu przez brata i utrzy-
mywała się z prac dorywczych.
Pewnego dnia została zaatako-
wana przez człowieka, który ją 
brutalnie pobił i zgwałcił. Prośmy 
Pan Jezusa o uzdrowienie Ashi-
my; aby poczuła Bożą bliskość 
i miłość. /
 

18. Piątek
INDIE: Hinduscy ekstremiści 
zmusili Vinoda* do zaprzesta-
nia prac rozbudowy budynku 
 kościelnego, grożąc, że zniszczą 
go w całości. Módlmy się, aby 
budowa mogła być kontynu-
owana i aby Pan Jezus pomógł 
Vinodowi w podjęciu właściwych 
decyzji w tej sytuacji. /

19. Sobota
INDIE: Módlmy się za 32 chrze-
ścijańskie rodziny z dwóch 
wiosek, którym grozi wypędze-
nie, jeśli nadal będą wierne 
Chrystusowi. Módlmy się o Bożą 
interwencję, aby zmienił nasta-
wienie mieszkańców wioski do 
chrześcijan i o zrozumienie przez 
nich Ewangelii. /

20. Niedziela
SRI LANKA: Wielu chrześcijan 
w miastach nie zdaje sobie 
sprawy z prześladowań, jakich 
często doświadczają ich bracia 
i siostry na obszarach wiejskich. 
Módlmy się, aby wspólnoty 
chrześcijańskie w tym kraju jesz-
cze bardziej zbliżyły się do siebie, 
aby uczyły się od siebie i wspie-
rały się wzajemnie. Módlmy się 
o wszystkie inicjatywy, mające 
na celu promowanie jedności. / 

Vuong

Bian
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21. Poniedziałek
IRAK: Pod koniec czerwca tu-
reckie siły powietrzne zbom-
bardowały wioski zamieszkałe 
przez chrześcijan w okolicach 
Zacho w Autonomicznym Re-
gionie Kurdystanu. Jako powód 
Turcja podała walkę z kurdyjskim 
ruchem separatystycznym. Wielu 
chrześcijan, którzy już kilka lat 
temu uciekali przed IS, ponownie 
straciło dach nad głową. Módlmy 
się o Bożą pomoc. / 

22. Wtorek
SYRIA: Po latach wojny kraj 
znajduje się w kryzysie gospo-
darczym, który jeszcze bardziej 
się pogłębił w ostatnich miesią-
cach. Ceny żywności i artykułów 
codziennego użytku ogromnie 
wzrosły. Podstawowe produkty 
stały się dla wielu niedostępne. 
Prośmy Pana Jezusa o miłosier-
dzie dla tego wyniszczonego 
kraju. / 
 

23. Środa
TURCJA: Amerykanka Joy 
Subasigüller, żona tureckiego 
 pastora, 5 czerwca została po-
informowana, że będzie musiała 
opuścić kraj. Prawdopodobną 
przyczyną tej decyzji jest praca 
jej męża. Poprośmy Boga, aby 
Joy mogła zostać w kraju z całą 
rodziną. /

AFRYKA 
24. Czwartek
ETIOPIA: Wdowa Hiwot* i jej 
ośmioro dzieci żyją na margine-
sie społeczności wiejskiej z po-
wodu swojej wiary. Codziennie 
doświadczają szykan, a w ze-
szłym roku nawet podpalono ich 
dom. Módlmy się o siłę i mądrość 
dla Hiwot, która zastanawia się, 
czy dla dobra rodziny powinna 
zmienić miejsce zamieszkania. / 

25. Piątek
DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA  
KONGA: Módlmy się o pocieszenie 
dla 52-letniej Francoise, której 
mąż został zabity przez islamskich 
bojowników. Od tego strasznego 
dnia cierpi na wysokie ciśnienie 
krwi, uporczywe bóle żołądka i gło-
wy. Prośmy Boga, by ją uzdrowił 
i podźwignął z żałoby. /

26. Sobota
DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA  
KONGA: Georgine i jej trójka dzie-
ci, Renestine Masika (9), Muhindo 
Stefano (6) i Kavira Justine (4), 
stracili męża i ojca z rąk zabójcy 
na początku tego roku. Od tego 
czasu pogrążeni są w smutku 
i żałobie. Georgine jest wdzięczna 
za wszelką pomoc. My także wes-
przyjmy ich modlitwą. /

27. Niedziela
MALI: 3 czerwca w ataku sił fran-
cuskich zginął przywódca islam-
skiej grupy AQIM (»Al Kaida w 
islamskim Maghrebie«), która jest 
odpowiedzialna za przemoc wo-
bec chrześcijan w regionie.
Ponieważ islamiści postrzegają 
Francję jako kraj chrześcijański, 
módlmy się o powstrzymanie ata-
ków odwetowych na chrześcijan. /

AMERYKA      
ŁACIŃSKA 

28. Poniedziałek
NIKARAGUA: Kilkakrotnie w ostat-
nich miesiącach zwolennicy rządu 
atakowali przywódców kościel-
nych i wierzących, nie ponosząc 
za to żadnych konsekwencji. 
Chrześcijanie byli szykanowani, 
wyśmiewani, dyskryminowani, okra - 
dani. Niszczono własność kościel-
ną. Módlmy się, aby kościoły do-
świadczyły Bożej mocy i ochrony. /

29. Wtorek
KUBA: Walka z Covid-19 służy jako 
pretekst do podjęcia przez rząd 
jeszcze surowszych działań prze-
ciwko dysydentom. Za udzielanie 
pomocy potrzebującym bez wy-
raźniej zgody władz, chrześcijanie 
otrzymują wysokie grzywny, a na-
wet trafiają do więzienia. Módlmy 
się o bezpieczeństwo ofiarnych 
pomocników. /
 

30. Środa
AMERYKA ŁACIŃSKA: W czasie 
pandemii doszło do kilku ataków 
na kościoły w Meksyku, Salwado-
rze, Wenezueli i Argentynie.
Grupy przestępcze, które przepro-
wadzają te ataki, często pozosta-
ją bezkarne. Módlmy się o Bożą 
ochronę dla kościołów. /

*Imię zmienione
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>> Nie mamy tu bowiem 
miasta trwałego, ale tęskni-
my za przyszłym.
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Hiwot i jej dzieci


