21. Sobota

ALGIERIA: Módlmy się o młody
lokalny kościół, którego członkowie doświadczają prześladowania zarówno ze strony
państwa, jak i swoich własnych
rodzin. Módlmy się szczególnie
o mądrość dla wszystkich liderów kościołów, aby wspierali
przede wszystkim tych, którzy dopiero odnaleźli wiarę w Jezusa. /

22. Niedziela

MALI: Wrogość wobec chrześcijan wzrasta; szczególnie na
północy. Grupy islamskie wywierają silny wpływ na społeczeństwo. Nie można budować
żadnych kościołów, a ewangelizacja jest wyjątkowo niebezpieczna. Módlmy się, aby Pan
dawał chrześcijanom nową siłę,
by naśladowali Go pomimo problemów i przeciwności losu. /

23. Poniedziałek

NIGERIA: Około dwa miliony
osób z północno-wschodniej
części kraju uciekły przed przemocą Boko Haram. Dziękujmy
Jezusowi, że Open Doors dzięki
pomocy darczyńców mogło
wesprzeć najpotrzebniejszymi
dobrami 15 000 rodzin chrześcijańskich. /

24. Wtorek

KAMERUN: Módlmy się za 12-letnią Kadidję i jej mamę, która jest
prześladowana przez miejscowych muzułmanów, ponieważ
wierzy w Jezusa. Kadidja cierpi

na ciężką chorobę, ale wykorzystuje każdą okazję do spotkania
się z innymi wierzącymi. /

25. Środa

REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA: W ostatnim czasie
wzrosła religijnie motywowana
przemoc. Módlmy się o Bożą ingerencję, aby sytuacja się nie pogarszała. Prośmy w modlitwach,
aby Jezus ochraniał swoich naśladowców, by mogli być osobami niosącymi pokój. /

26. Czwartek

ETIOPIA: Módlmy się za kościół
w pobliżu miasta Gondar, gdzie
11 lipca wzburzony tłum dokonał
napaści. Atakujący zniszczyli
budynek, ukradli pieniądze i byli
agresywni wobec kilku członków
wspólnoty. Gdy liderzy kościoła
złożyli doniesienie otrzymali zakaz kontynuowania nabożeństw. /

27. Piątek

(str. 11). Opuścila go, gdy rodzina
wywierała coraz większy nacisk,
aby powrócił na islam.
Awel jest bardzo szczęśliwy, że
może znowu być ze swoją żoną. /

uciec do innego miejsca, ponieważ
grupa miejscowych muzułmanów
groziła, że go zabije. Módlmy się
o Bożą ochronę i mądrość na jego
dalszej drodze. /

29. Niedziela

31. Wtorek

30. Poniedziałek

*Imiona zmienione

KENIA: Prośmy Pana o pocieszenie dla Caroline Riziki, której mąż
Joseph został zamordowany na
jej oczach 18 sierpnia. Joseph odmówił przyjęcia islamu, gdy grozili
mu bojownicy Al Shabaab. Módlmy
się również o jego 17-letnią córkę
Zawadi oraz wszystkich, którzy
stracili bliskich w zamachu w prowincji Lamu. /

UGANDA: Farouk pochodzi ze
znanej muzułmańskiej rodziny ze
stolicy Kampala. Jednak kiedy
spotkał Jezusa jego życie całkowicie się zmieniło. Farouk musiał

DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA
KONGO: Módlmy się o chrześcijan z prowincji Nord-Kivu na
wschodzie kraju, którzy są stale
atakowi przez grupę ADF (Allied
Democratic Forces). Ta militarna
muzułmańska grupa odpowiada za
plądrowania, zniszczenia, porwania i morderstwa. Wielu chrześcijan żyje w strasznych warunkach
w obozach dla uchodźców i jest
mocno straumatyzowanych. /

Awel

ERYTREA: Chrześcijanka Fekadu
Debessai Negassi matka czwórki dzieci zmarła w więzieniu,
gdy odmówiono jej pomocy medycznej. Razem z mężem i 17-letnim synem została aresztowana
w maju z powodu ich przynależności do ewangelikalnego
kościoła. Módlmy się o wsparcie
i pocieszenie dla jej zasmuconej
rodziny. /

28. Sobota

RÓG AFRYKI: Dziękujmy, że
żona Awela* powróciła do niego
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Psalm 62, 8

>> W Bogu zbawienie moje
i chwała moja; Skała mocy
mojej, ucieczka moja jest
w Bogu.
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7. Sobota
Ma Thay

KRAJE
BUDDYJSKIE

1. Niedziela

WIETNAM: Módlmy się za cztery
rodziny chrześcijańskie, które
w czerwcu zostały wypędzone
ze swoich wiosek w Wietnamie
Środkowym. Módlmy się o dobry początek dla nich w nowym
miejscu, w którym teraz żyją oraz
o ochronę przed kolejnymi atakami. /

2. Poniedziałek

LAOS: Kai* spędził 13 lat w więzieniu, bo opowiadał innym o Jezusie (str. 4). Dziękujmy Panu, że
razem ze swoją żoną Jik* mogli
przetrwać ten trudny czas, a ich
rodzina może być znowu razem. /

3. Wtorek

LAOS: Krewni Nani* oraz Nha
Phong* próbowali przemocą
odwieść kobiety od wiary w Jezusa (str. 10). Jednak siostry
pozostają wytrwałe. Módlmy się,
aby ich relacja z Jezusem mogła
się pogłębiać oraz o to, aby Pan
zaopatrywał je w potrzebne łaski
po tym jak musiały uciec ze swojej
wioski. /

4. Środa

MYANMAR: Chrześcijanie, którzy
mieszkają w silnie buddyjskim
otoczeniu często nakłaniani są do
wspierania buddyjskich mnichów
i budowy świątyń. Każdy kto tego
odmawia musi liczyć się z tym,
że będzie wykluczony z wioski.
Prośmy Pana o wytrwałość dla poszkodowanych wierzących. /

5. Czwartek

BHUTAN: Pastor Samphel* był
uciskany przez władze, aby nie
prowadził więcej żadnych chrześcijańskich zgromadzeń (str. 7).
Dziękujmy Panu, że został ochroniony przed karą więzienia oraz
módlmy się o dalsze błogosławieństwo dla jego służby. /

6. Piątek

SRI LANKA: Wiele wspólnot jest
ciągle nękanych i szykanowanych przez buddyjskich mnichów.
Państwowe władze często nic nie
robią wobec tych ataków. Módlmy
się, aby Bóg ochraniał Kościół, by
wierzący mogli odważnie kontynuować swoje spotkania. /

AZJA PŁD.-WSCH.: Gdy Ma Thay
została chrześcijanką jej mąż rozwiódł się z nią i zabrał ze sobą ich
dzieci (str. 8). Prośmy Pana o okazje dla Ma Thay do przekazywania
swojej rodzinie Bożego Słowa, aby
oni również mogli przyjąć Jezusa
do swojego życia. /

AZJA

8. Niedziela

CHINY: Módlmy się o dystrybucję
Nowego Testamentu wśród chrześcijan nawróconych z buddyzmu,
a pochodzących z grup etnicznych.
Módlmy się o Boże prowadzenie
i wsparcie dla pracowników chrześcijańskich, którzy biorą udział
w tłumaczeniu Starego Testamentu
na języki lokalne. /

9. Poniedziałek

KOREA PŁN.: Na początku sierpnia koreańsko-kanadyjski pastor
Hyeun-Soo Lim został wypuszczony z więzienia, po tym jak
w 2015 roku skazano go na dożywocie i przymusową pracę. Dziękujmy Panu za jego uwolnienie i
módlmy się o wszystkich chrześcijan, którzy są prześladowani w północno-koreańskich więzieniach.
Prośmy, aby mogli odczuwać Bożą
bliskość i miłość. /

10. Wtorek

MALEZJA: Módlmy się za naszych
braci i siostry, którzy utrzymują
swoją wiarę w tajemnicy, ponie-

waż inaczej grozi im prześladowanie. Prośmy Pana o możliwości
nauczania tych osób Bożego Słowa, aby mogli wzrastać w wierze
i umacniać się w Panu. /

11. Środa

BANGLADESZ: Z powodu powodzi
na północy kraju około 300 000
osób musiało uciekać ze swoich
domów; wśród nich jest wielu
chrześcijan nawróconych z islamu i hinduizmu. Z powodu wiary
w Jezusa rząd często odmawia im
pomocy. Módlmy się o Boże zaopatrzenie dla nich. /

12. Czwartek

INDIE: Dziękujmu Panu, że troszczy
się o rodzinę Jitendry* i pomaga
im, mimo wszelkich trudności
trwać w wierze (str. 11). Rodzina
musiała opuścić swoją wioskę, ponieważ odstąpiła od hinduizmu. /

13. Piątek

KIRGISTAN: Po tym jak mąż Hamidy* o imieniu Amrid odbył pielgrzymkę do Mekki i Medyny zaczął
znęcać się nad żoną z powodu jej
wiary w Jezusa. Kobieta znalazła
schronienie u innych chrześcijan.
Jednak nadal cierpi z powodu tej
sytuacji, a zwłaszcza przez rozłąkę ze swoimi dziećmi. Módlmy się
o pocieszenie i nową siłę dla niej. /

14. Sobota

AZJA ŚRODKOWA: Módlmy się
za Guliyar, która z powodu wiary
w Jezusa została wyrzucona przez

rodzinę, mimo swojej fizycznej
niepełnosprawności. Niedawno
została aresztowana razem z innymi wierzącymi w czasie potajemnego spotkania. Chociaż policjanci grozili karą więzienia Guliyar
pozostała wierna Jezusowi. /

15. Niedziela

IRAN: Dziękujmy Panu za to, że
Maryam Nagash Zargaran została uwolniona z więzienia –
jednak z zakazem opuszczania
kraju. Módlmy się nadal za nią
oraz innych chrześcijan z Iranu,
którzy latem zostali skazani na
długoletnie kary więzienia. /

AFRYKA

18. Środa

EGIPT: W samym mieście Minya
oraz jego otoczeniu państwowe
siły bezpieczeństwa zamknęły 15
kościołów koptyjskich.
Niektórym wspólnotom zarzucono
wzbudzanie zgorszenia wśród
muzułmanów i tym samym bycie
zagrożeniem dla pokojowego życia. Módlmy się o możliwości dla
tych chrześcijan, aby pomimo to
mogli się nadal spotykać. /

19. Czwartek

JEMEN: Módlmy się o ochronę
dla Tareka*, który otrzymuje
groźby śmierci. Módlmy się dla
niego o mądrość, jak powinien
się zachować w tej sytuacji oraz
o to, aby Pan dotykał serca prześladowców i zmieniał je. /

LIBIA: Z powodu silnych wpływów grup ekstremistycznych
w kraju wielu chrześcijan żyje
w strachu. Módlmy się o ochronę i odwagę dla naszych braci
i sióstr. Módlmy się szczególnie
o Hannę* młodą chrześcijankę,
która bardzo boi się opowiadać
innym o Jezusie. Prośmy Pana
o odwagę dla tej młodej kobiety. /

17. Wtorek

20. Piątek

16. Poniedziałek

ARABIA SAUDYJSKA: Rząd
chciałby drastycznie zmniejszyć
liczbę zagranicznych pracowników, ponieważ większość
chrześcijan w tym kraju to
niemiejscowi. Jednak ta polityka mogłaby mieć smutne
konsekwencje – wielu pastorów
i pracowników musiałoby opuścić kraj. Módlmy się, aby Pan
wzmacniał i zachował swoją
wspólnotę w tym kraju. /

TUNEZJA: Gdy mąż Fatimy* odkrył, że zostala chrześcijanką,
rozwiódł się z nią. Następnie Fatima razem z córką opuściły wioskę. Wydarzenia te doprowadziły
do głębokich duchowych ran.
Módlmy się za ich uzdrowienie.
Prośmy, aby Pan obdarował ich
nową radością. /

