
10. Sobota
IRAN: W sierpniu Victor Bet-Tam-
raz (66) i jego żona Shamiram (64) 
uciekli  z kraju, po tym, jak ich ape-
lacje od wyroków 10 i 5 lat więzie-
nia została odrzucone. Dziękujmy 
Jezusowi za to, że są bezpieczni 
i módlmy się, aby dobrze radzili 
sobie w nowym miejscu zamiesz-
kania. / 

AZJA          
ŚRODKOWA
11. Niedziela
AZJA ŚRODKOWA: Lider małego 
kościoła domowego Tammar* 
i jego żona Nadine* wielokrotnie 
doświadczyli prześladowań. Tam-
mar zmarł na Covid-19 latem tego 
roku. Prośmy Jezusa o pociechę 
i opiekę nad Nadine i ich dziećmi. /

12.  Poniedziałek
AZJA ŚRODKOWA: W czasie izola-
cji spowodowanej koronawirusem 
chrześcijańskie serwisy interne-
towe stały się ważnym źródłem 
informacji i miejscem spotkań dla 
chrześcijan. Jednak wspólnoty 
publikujące w Internecie chrze-
ścijańskie materiały (filmy, teksty 
itp.) mają z tego powodu problemy  
ze strony władz. Módlmy się o Bożą 
opiekę nad tą służbą. / 

4. Niedziela
IRAK: Dzięki projektom samopo-
mocowym chrześcijanie, którzy 
stracili cały swój dobytek, mogą 
utrzymać swoje rodziny i pozostać  
w ojczyźnie (patrz str. 8). Podzię-
kujmy Bogu za to, co udało się już  
osiągnąć i nadal prośmy Go o za-
opatrzenie, tym bardziej że wielu 
Irakijczyków utraciło źródło docho-
dów z powodu pandemii korona-
wirusa. / 

5. Poniedziałek
IRAK: Kilka tygodni temu pożar 
zniszczył dużą część gruntów 
rolnych należących do kościoła 
w Karamles. Niektórzy obawiają 
się, że pożar został wzniecony 
przez ekstremistów islamskich, 
aby zmusić chrześcijan do opusz-
czenia miasta. Módlmy się, aby 
Jezus wypełnił serca chrześcijan 
pokojem i aby nie brakowało im 
środków do życia. / 

6. Wtorek
IRAK: Poprośmy Jezusa Chrystusa, 
aby pomógł swoim naśladowcom 
być «solą i światłem» w ich oto-
czeniu, na przykład poprzez prace 
społeczne (patrz str. 9) lub pomoc 
potrzebującym w czasie pandemii 
koronawirusa. Módlmy się, aby 
w ten sposób zbudowali zaufanie 

i poprawiali relacje między wspól-
notami chrześcijańskimi i muzuł-
mańskimi. /

BLISKI 
WSCHÓD
7. Środa
LIBAN: Skutki niszczycielskiego 
wybuchu w Bejrucie (na początku 
sierpnia) dotknęły również syryj-
skich chrześcijan, którzy uciekli 
ze swojej ojczyzny z powodu prze-
śladowań. Prośmy Jezusa o pomoc 
dla braci i sióstr, którzy znowu stoją 
w obliczu wielu nowych wyzwań 
spowodowanych katastrofą. /

8. Czwartek
SYRIA: 30 czerwca Radwan Mo-
hammad bin Muhammad, 40-letni 
chrześcijanin nawrócony z is-
lamu, został uprowadzony przez 
ekstremistów w regionie przy-
granicznym z Turcją. Oskarżono 
go o apostazję z islamu; istnieje 
niebezpieczeństwo, że zostanie 
z tego powodu stracony. Módlmy 
się o Bożą ochronę dla Radwana 
i innych nawróconych w regio-
nie. /

9. Piątek
IRAN: 1 sierpnia czterech chrześci-
jan nawróconych z islamu zostało 
skazanych na kilka lat więzienia 
za członkostwo w kościele domo-
wym w Raszt. Poprośmy Jezusa, 
aby pomógł Raminowi Hassanpo-
urowi i jego żonie Saeede Sajadpo-
ur oraz Hadi Rahime i Sakine Be-
hjati, aby ich apelacja od wyroku 
została rozpatrzona pozytywnie. /

13. Wtorek
AZJA ŚRODKOWA: Ponieważ Sa-
bira* nie porzuciła wiary w Jezu-
sa i chodziła do kościoła, jej mąż 
Kamir* wyrzucił ją i pięcioro ich 
dzieci z domu. Sabira i jej dzieci 
znaleźli schronienie w domu ko-
biety ze swojej wspólnoty. Módl-
my się, aby Jezus zmienił serce 
Kamira i aby Sabira mogła wrócić 
do domu. /
 

14. Środa
KAZACHSTAN: Kilka tygodni 
temu władze nakazały zamknię-
cie dwóch kościołów w stolicy 
Nur-Sultan. Rząd uważa chrześci-
jan za zagrożenie; liderom wspól-
not zakomunikowano, że ich 
budynki są potrzebne dla nowego 
przedszkola. Módlmy się o to, by 
chrześcijanie z tych wspólnot na-
dal mogli się zgromadzać. / 

INDIE
15. Czwartek
INDIE: Kiedy Nikhil* nawrócił 
się do Jezusa, doświadczył nie-
nawiści ze strony swojej rodziny. 
Jego bracia pobili go. Ojciec wy-
rzucił go z domu, ponieważ Nikhil 
przyniósł mu wstyd. Podziękujmy 
Jezusowi Chrystusowi, że Nikhil 
znalazł pomoc u swojej duchowej 
rodziny. / 

16. Piątek
INDIE: Chrześcijańska rodzina 
została zmuszona przez miesz-
kańców swojej wioski do po-
chówku ukochanej osoby zgod-
nie z tradycyjnymi rytuałami.
W pierwszej chwili odmówili, ale 
potem mieszkańcy wsi porwali 

IRAK 
1. Czwartek
IRAK: Ekstremistyczna ideolo-
gia »Państwa Islamskiego« (IS) 
ciągle ma zwolenników, a chrze-
ścijanie są narażeni na presję 
i wrogość ze strony muzułmań-
skiej większości społeczeństwa 
(patrz str. 3). Poprośmy Jezusa, 
aby wzmocnił Kościół i pokazał 
chrześcijanom, jak powinni po-
stępować. /

2. Piątek
IRAK: Dziękujmy Jezusowi Chry-
stusowi za grupy kobiet, które 
spotykają się, aby zachęcać się 
poprzez czytanie Pisma Świę-
tego, społeczność i modlitwę 
(patrz str. 4-5). Módlmy się o bło-
gosławieństwo i nadzieję dla ich 
rodzin. /

3. Sobota
IRAK: Podziękujmy za wszystkie 
domy i instytucje publiczne, któ-
re zostały odbudowane po po-
wrocie chrześcijan na Równinę 
Niniwy (patrz str. 6-7). Trwajmy 
w modli twie o siłę i wytrwałość 
w wysiłkach na rzecz budowania 
nowego życia, pomimo trudności 
politycznych i ekonomicznych. /
 

ich starszego syna i zagrozili, że 
go zabiją. Módlmy się za wszyst-
kich chrześcijan, którzy są pod tak 
wielką presją. /

17. Sobota
INDIE: Kiedy ekstremiści dowie-
dzieli się o spotkaniu modlitew-
nym 200–300 chrześcijan, zgłosili 
to policji i zorganizowali atak na 
grupę. Módlmy się, aby władze 
nie karały chrześcijan, ale broniły 
ich prawa do wolności religijnej. / 

AZJA PŁD.-  
WSCH. 

18. Niedziela
SRI LANKA: Przytłaczające zwy-
cięstwo buddyjsko-nacjona-
listycznej partii »Front Ludowy 
Sri Lanki« w wyborach parla-
mentarnych na początku sierp-
nia wywołało obawy wśród 
chrześcijan i innych mniejszości. 
Chrześcijanie obawiają się, że 
wolność religijna w kraju może zo-
stać jeszcze bardziej ograniczona. 
Módlmy się o Bożą interwencję. /

19. Poniedziałek
LAOS: 25 lipca rozgniewany tłum 
siłą wypędził grupę chrześcijan  
z wioski, ponieważ odmówili po-
rzucenia wiary w Jezusa Chry-
stusa. Wśród wypędzonych jest 
między innymi rodzina z dzieckiem 
oraz mężczyzna, który musiał 
zostawić żonę i dzieci. Poprośmy 
Jezusa o pomoc. / 
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20.  Wtorek
LAOS: Kiedy trzy lata temu Vilay* 
nawróciła się do Jezusa Chrystu-
sa, jej mąż zagroził, że ją opuści. 
Kilka tygodni temu mąż rozwiódł 
się z nią podczas oficjalnej ce-
remonii. Świadkowie tego wy-
darzenia obrażali Vilay i szydzili 
z niej. Poprośmy Jezusa, aby dał 
Vilay siłę i pocieszenie. /

21.  Środa
WIETNAM: Fakt, że Chien* gło-
sił Ewangelię, wywołał gniew 
mieszkańców wioski. Aby zmu-
sić go do opuszczenia wioski, są-
siedzi nękali rodzinę i spalili cały  
ich majątek. Prośmy Jezusa Chry-
stusa, aby zaopatrywał rodzinę 
we wszystko, co jest im potrzebne 
do życia i pobożności, aby nadal 
trwali w wierze. /

22. Czwartek
INDONEZJA: Podziękujmy Jezu-
sowi za to, że partnerzy Open  
Doors byli w stanie przeprowa-
dzić internetowe seminarium na 
temat »Niebezpiecznej wiary«, 
w którym uczestniczyło około stu 
osób. Módlmy się o Boże błogo-
sławieństwo dla dalszych semi-
nariów online, które wzmacniają 
wiarę w Jezusa chrześcijan 
w różnych częściach kraju. /
 

23. Piątek
CHINY: Władze chińskie skon-
fiskowały budynki kościelne 
i przekształciły je w centra kultu-
ry, w których mają być nauczane 
wartości narodowe i socjali-
styczne. Módlmy się, aby rząd 
zaprzestał indoktrynacji. Prośmy 
Boga Ojca, by przyciągnął jak 
najwięcej ludzi do Syna. /

24.  Sobota
KOREA PŁN.: Ze względu na 
zaostrzenie środków bezpie-
czeństwa na granicy z Chinami 
w walce z koronawirusem, 
zaopatrywanie północnokoreań-
skich chrześcijan w niezbędne 
im produkty, żywność oraz du-
chowe pokrzepienie stało się 
w zasadzie niemożliwe. Popro-
śmy Jezusa Chrystusa, aby otwo-
rzył drzwi dla tych, którzy pragną 
nieść im pomoc. / 

AFRYKA 
25.  Niedziela
MAROKO: Zgodnie z prawem, 
wszyscy «miejscowi» uważani są 
za muzułmanów. Zmiana religii 
jest przestępstwem. Chrześcijanie 
nawróceni z islamu są areszto-
wani i nękani przez policję, aby 
powrócili do islamu. Módlmy się 
o ich bezpieczeństwo i wytrwa-
łość. / 

26. Poniedziałek
KAMERUN: 1 sierpnia bojownicy 
Boko Haram zaatakowali Ngu-
etchéwé, miasto w najbardziej 
wysuniętym na północ regionie 
kraju. Głównym celem ataku  

była placówka misyjna. Zabito kilku  
chrześcijan. Prośmy Jezusa o po-
ciechę i siłę dla wszystkich do-
tkniętych atakiem. /  

27. Wtorek
DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA  
KONGA: Prośmy Jezusa Chrystusa, 
aby chronił naszych braci i siostry 
na wschodzie kraju, którzy cierpią  
z powodu coraz częstszych ataków 
islamskich ekstremistów. Od maja 
do lipca zabito tam co najmniej 142 
chrześcijan. / 
 

28. Środa
UGANDA: Dla chrześcijan nawró-
conych z islamu kryzys spowodo-
wany koronawirusem jest szcze-
gólnie trudny, ponieważ nie mogą 
liczyć na wsparcie krewnych, gdy 
tracą pracę. Dziękujmy za to, że 
współpracownicy Open Doors mogli 
dostarczyć pilną pomoc do 150  
gospodarstw domowych. /

29. Czwartek
ETIOPIA: Kiedy ich ciężko chory 
syn został uzdrowiony po modlitwie  
chrześcijan, Hakim* i Faiza* oddali 

swoje życie Jezusowi Chrystusowi. 
W rezultacie małżeństwo otrzymało 
groźby śmierci od lokalnych mu-
zułmanów. Dziękujmy Jezusowi za 
chrześcijan, którzy się nimi zaopie-
kowali. Módlmy się, aby ich wiara 
stała się głębsza i silniejsza. /
 

30. Piątek
ETIOPIA: Kiedy ojciec dowiedział 
się, że siostry Fatuma* (19 lat) 
i Amina* (16) porzuciły islam, 
wyrzucił je z domu. Dwie młode 
chrześcijanki mieszkają teraz ze 
swoją babcią, która również jest 
chrześcijanką. Módlmy się, aby ko-
biety były dla siebie zachęceniem 
 i wsparciem. /
 

31. Sobota
SUDAN: Podziękujmy Jezusowi 
Chrystusowi za to, że na początku  
lipca rząd przejściowy uchylił 
ustawę o apostazji, zgodnie z którą 
apostazja z islamu była karana 
śmiercią. Módlmy się, aby kroki 
w  kierunku większej wolności reli-
gijnej dla chrześcijan były wspiera-
ne przez zwykłych ludzi. /

*Imię zmienione
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>> Sam Bóg niebios nam 
poszczęści. A my, słudzy Jego,  
zabierzmy się do odbudowy.
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Fatuma i Amina z Etiopii

Chien z żoną i synkami


