
6. Wtorek
SYRIA: Gdy IS podbijało kolejne te-
reny, Charlie musiał opuścić swój 
dom. Kilka lat później musiał po-
nownie uciekać. Przeżył porwanie 
i trzy tygodnie niewoli. Módlmy się za 
chrześcijan takich jak Charlie, którzy 
już kilka razy stracili wszystko, aby 
Jezus był ich oparciem i siłą. /

7. Środa
SYRIA: Jina mieszka w Aleppo i jest 
samotną matką. Jej mąż został po-
rwany w 2013 roku i jego los jest do 
tej pory nieznany. Jina zmaga się 
z licznymi problemami zdrowotnymi.
Podziękujmy Jezusowi za to, że dzięki 
wsparciu wspólnoty Jina może się 
kształcić. Prośmy o zdrowie dla niej. /

pracy dla nich, o domy i szkoły oraz 
wszystko to, co pozwoli im tam nor-
malnie żyć. /

4. Niedziela
IRAK: »Z powodu działań IS ludzie 
stracili nadzieję i zaufanie do sie-
bie nawzajem, a nawet do Boga« 

– tłumaczy jeden z liderów kościo-
ła. Lokalni partnerzy Open Doors 
pomagają chrześcijanom poradzić 
sobie z traumą, a także szkolą no-
wych duszpasterzy (patrz str. 8-9). 
Módlmy się o uzdrowienie dla po-
grążonych w smutku i nową nadzieję, 
która pomoże im odważnie patrzeć 
w przyszłość. /

5. Poniedziałek
SYRIA: Od początku wojny Edward 
niestrudzenie pracuje na rzecz cier-
piących, bez względu na ich religię. 
To bardzo wyczerpująca praca. Jezu, 
prosimy Cię, abyś obdarzał siłą, rado-
ścią i miłością osoby takie jak Edward, 
aby czerpiąc z Twojego źródła, mieli 
siły do pełnienia służby. /

SYRIA I IRAK 
1. Czwartek 
SYRIA/IRAK: »Chrześcijanie w obu 
krajach kilkakrotnie mówili mi, że 
prześladowania stały się błogosła-
wieństwem« – mówi pracownik 
Open Doors. Muzułmanie byli przera-
żeni okrucieństwami Państwa Islam-
skiego (IS), odwrócili się od islamu 
i otworzyli na Jezusa. Dziękujmy za 
to przebudzenie. /

2. Piątek
IRAK: Na terenach sąsiadujących 
z granicą Iranu chrześcijanie na-
wróceni z islamu znajdują się pod 
obserwacją funkcjonariuszy tajnych 
służb. Módlmy się o Boża ochronę 
dla nich. /

3. Sobota
IRAK: W 2014 roku IS przejęło chrze-
ścijańskie miasto Karamles. Wielu 
mieszkańców uciekło. Dziękujmy 
Jezusowi Chrystusowi za to, że po 
wyzwoleniu miasta, w Karamles 
znów mieszkają chrześcijanie (patrz 
str. 12-13). Módlmy się o miejsca 

9. Piątek
AZJA ŚRODKOWA: Nadina* i jej 
dorosła córka zostały pobite i tra-
fiły do szpitala. Sprawcą przemocy 
był mąż Nadiny, który w ten sposób 
okazał swoje niezadowolenie, gdy 
dowiedział się, że kobiety zostały 
chrześcijankami. Teraz Nadina, jej 
córka i mały synek córki żyją w ukry-
ciu. Módlmy się, aby znalazły pracę 
w nowym miejscu zamieszkania i aby 
rany emocjonalne Nadiny zagoiły się. /

10. Sobota
AZJA ŚRODKOWA: Kilka lat temu 
Gulya*, jej mąż i dzieci nawrócili się 
do Jezusa. Jednak z czasem wszyscy 
oprócz niej odeszli od wiary. Teraz 
naciskają na Gulyę, aby również 
ona porzuciła chrześcijaństwo. Jezu, 
dziękujemy Ci za wiarę Gulyi i za jej 
wytrwałość pomimo przeciwności. 
Módlmy się, aby pozostali członkowie 
rodziny odnowili swoje przymierze 
z Jezusem. /

11. Niedziela
AZJA ŚRODKOWA: Zaira* jest chrze-
ścijanką od niedawna. Krewni grożą, 
że zabiorą jej dzieci, aby wycho-
wać je na muzułmanów.Zaira trwa 
przy Jezusie, ale życie w ciągłym 
strachu przed utratą dzieci jest dla 
niej wyczerpujące. Prośmy Jezusa 

na przez nauczycieli i rówieśników 
z powodu religii, którą wyznają. 
Módlmy się, aby nie zniechęcali się 
tym, ale rozwijali głęboką relację 
z Jezusem, która przetrwa wszelkie 
prześladowania. /

16. Piątek
INDONEZJA: Cztery lata temu Evelyn 
doznała poparzeń na całym ciele 
w ataku bombowym na kościół, 
do którego chodziła. Odebrało jej 
to pewność siebie. Obecnie ma 16 
lat i nosi tylko takie ubrania, które 
zakrywają całe ciało.Chce w ten 
sposób ukryć blizny. Prośmy Jezusa 
Chrystusa, aby pokazał Evelyn, jak 
cenna jest w Jego oczach. /

17. Sobota
INDONEZJA: Tari* została odrzuco-
na przez matkę, ponieważ została 
chrześcijanką. Obawia się dal-
szych konsekwencji i nie ma od-
wagi, aby wrócić do domu. Obecnie 
przebywa u znajomej chrześcijanki 
w innym mieście. Módlmy się, aby 
mama Tari otworzyła swoje serce 
na Jezusa i przyjęła córkę z powro-
tem pod swój dach. /

Chrystusa, aby ją pokrzepił. Módlmy 
się również, aby nikt nie odebrał 
Zairze jej dzieci. /

AZJA PD.-
WSCH.
12. Poniedziałek
KOREA PÓŁNOCNA: Pu Ri* jest 
liderem kilku podziemnych kościo-
łów. Zachęca członków wspólnoty, 
by nie porzucali nadziei w czasie 
prześladowań, pandemii i trwa-
jącego głodu. Jezu, wzmocnij Pu 
Ri i napełnij go mądrością i mocą 
w służbie. /

13. Wtorek
KOREA PÓŁNOCNA: Uciekające 
z Korei Północnej kobiety często 
trafiają w ręce handlarzy ludźmi 
i są sprzedawane w sąsiednim kra-
ju. To właśnie spotkało Sook Ja*.
Obecnie jest pod opieką partnerów 
Open Doors. Sook Ja zaczęła czytać 
Biblię, co napełnia ją radością. Mó-
dlmy się o jej bezpieczeństwo, gdyż 
zatrzymanie przez funkcjonariuszy 
służb mogłoby zagrażać jej życiu. /

14. Środa
MJANMA: 23 czerwca wojsko 
po raz kolejny zniszczyło kościół 
i domy chrześcijan. Od początku 
wojny domowej armia atakuje 
w ten sposób wyznawców Chrystu-
sa. Jezu, prosimy Cię o umocnienie 
ich w wierze i pocieszenie w tej 
niebezpiecznej sytuacji. / 

15. Czwartek
BRUNEI: Módlmy się za chrześcijań-
ską młodzież, która jest zastrasza-

Jina podczas szkolenia w salonie 
kosmetycznym

Edward i jego żona Rana 
potrzebują naszych modlitw

AZJA 
CENTRALNA 
8. Czwartek
TADŻYKISTAN: Pod koniec maja wła-
dze ogłosiły zamiar wprowadzenia 
zakazu rejestrowania nowych ko-
ściołów. Organizowanie nabożeństw 
bez rejestracji jest nielegalne i ka-
rane. »Módlcie się, abyśmy pozostali 
wierni naszemu Panu i kontynuowali 
Jego dzieło, dopóki żyjemy« – poprosił 
jeden z liderów kościoła. / Zaira (z lewej) z matką, która również 

jest chrześcijanką

Tari
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>> Światło zaś świeci 
w ciemności i ciemność 
go nie ogarnęła.
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AZJA PD.
18. Niedziela
PAKISTAN: W 2019 roku Stephen 
Masih został aresztowany na 
podstawie fałszywych zeznań mu-
zułmańskich sąsiadów. Trzy lata 
przebywał w więzieniu za rzeko-
me bluźnierstwo. 31 maja został 
zwolniony za kaucją. Dziękujmy za 
to i módlmy się, aby został w peł-
ni uniewinniony, a Bóg chronił go 
przed kolejnymi atakami sąsiadów. /

19. Poniedziałek
BHUTAN: Sonam*, mama dwójki 
dzieci, jest jedyną chrześcijanką 
w swojej rodzinie. Rodzice naci-
skają, by zrezygnowała z wiary 
w Jezusa. Módlmy się, aby rodzice 
Sonam poznali Jezusa Chrystusa 
i nawrócili się do Niego. /

20. Wtorek
BHUTAN: Prem* mieszka we wsi, 
w której większość stanowią bud-
dyści. Ponieważ on i jego rodzina 
są chrześcijanami, są prześlado-
wani i nie mogą uzyskać pozwole-
nia na budowę domu. Jezu, prosimy 
Cię o miejsce do życia dla rodziny 
Prema. /

21. Środa
NEPAL: Mąż, córki i inni krewni 
wywierają na Shantę* dużą presję, 
by wyrzekła się wiary w Jezusa. 
Boże, obdarz Shantę siłą, by się 
nie ugięła. /

22. Czwartek
NEPAL: Shyam* i jego rodzina nie 
mogą korzystać z  punktu czerpania 
wody pitnej w wiosce, ponieważ 
wyznają wiarę w Jezusa. Ojcze 
Niebieski, prosimy Cię o zaopa-
trzenie dla Shyam* i jego bliskich. /

23. Piątek
NEPAL: Mąż Sarity* stara się ją 
zmusić do wyrzeczenia się wiary 
w Jezusa Chrystusa. Zabrania jej 
uczestniczyć w nabożeństwach. 
Jezu, prosimy Cię, abyś napełnił 
Saritę radością i niezłomną siłą 
wiary, a także przyciągnął do sie-
bie jej męża. /

24. Sobota
SRI LANKA: Wielu hindusów na-
wraca się do Jezusa, a wspólnota 
Petera dynamicznie się rozwija. 
W związku z tym planowana jest 
budowa budynku kościelnego. 
Niestety hinduscy ekstremiści, 
mieszkańcy wioski i lokalne wła-
dze mnożą przeszkody na drodze 
do budowy. Módlmy się o miejsce, 
w którym chrześcijanie mogliby 
się spotykać i o to, by coraz więcej 
hindusów poznało Jezusa. /

25. Niedziela
SRI LANKA: Charles* i jego brat zosta-
li brutalnie pobici metalowymi prę-
tami przez hinduskich ekstremistów. 
Nasi lokalni partnerzy wspierają ich 
rodziny. Charles boi się ciemności, 
ponieważ przywołuje ona wspomnie-
nie o ataku. Jezu Chryste, napełnij 
jego serce pokojem. /
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rowane przeciwko chrześcijanom. 
Jezu, prosimy Cię, abyś objawił się 
ekstremistycznym muzułmanom i aby 
głosili Ciebie z równą gorliwością. /

28. Środa
NIGERIA: 6 lipca zabito dwóch sy-
nów pastora Umaru i porwano jego 
13-letnią córkę. Dziękujmy Jezusowi 
Chrystusowi za to, że dziewczynka 
odzyskała wolność i módlmy się, aby 
udało jej się pokonać traumę zwią-
zaną z uprowadzeniem. Prosimy Cię 
Jezu o pocieszenie dla Umaru i jego 
żony, opłakujących swoich synów. /

29. Czwartek 
EGIPT: 35-letnia Mona została zaata-
kowana przez fanatycznego muzuł-
manina. Napastnik, który znany jest 
z nienawiści do chrześcijan, podciął 
jej szyję sierpem. Dzięki uzyskanej 
pomocy Mona przeżyła. Od czasu 
ataku, paraliżuje ją lęk. Módlmy się 
o pocieszenie i pokój dla niej. /

30. Piątek
SOMALIA:  Kobiety w tym kraju mają 
niską pozycję społeczną i są bar-
dzo źle traktowane przez mężczyzn. 
Jeszcze trudniejsza jest sytuacja 
chrześcijańskich konwertytek. Za 
zmianę wiary są więzione w domu, 
gwałcone, uprowadzane lub przymu-
sowo wydawane za mąż. Jezu, bądź 
blisko wszystkich chrześcijańskich 
kobiet, którym grozi tak wielkie nie-
bezpieczeństwo. /

AFRYKA 
26. Poniedziałek
MAURETANIA: Przyjęcie chrześci-
jaństwa jest uważane za hańbę, pro-
wadzi do prześladowań i przemocy. 
Większość chrześcijan nawróconych 
z islamu zachowuje więc swoją 
wiarę w tajemnicy. Módlmy się, aby 
znaleźli sposoby na praktykowanie 
swojej wiary we wspólnocie. /

27. Wtorek
MALI: Północ kraju jest zdominowa-
na przez islamskich ekstremistów. 
Ich wpływy rosną także w środko-
wej części kraju. Nauki głoszone 
w meczetach coraz częściej są kie-

*Imię zmieniono

Zdjęcia rentgenowskie pokazują 
obrażenia Charlesa


