
Módlmy się za Kanuri Manga w Nigerze 

Zaproszenie, 9 marca 2023 
 

Prawie 700 000 ludzi z Kanuri Manga mieszkają we wschodniej części 
Nigeru i na dalekim północnym wschodzie Nigerii. Większość z nich to 
rolnicy, uprawiający głównie zboża w trudnych warunkach oraz 
prowadzący hodowlę owiec, kóz i koni,  które są symbolem 
prestiżu. Kanuri Manga to sunniccy muzułmanie. W tym plemieniu nie 
są znani żadni chrześcijanie.  
Obecnie Kanuri Manga muszą stawiać czoła wielkim potrzebom 
fizycznym i duchowym. Klimat, w którym żyją sprawia, że głód 
sezonowo powraca każdego roku. Lokalna grupa terrorystyczba, Boko 
Haram, zwerbowała niektórych ludzi a niektórych zabiła, zmuszając 
wielu do ucieczki do obozów dla uchodźców. Prosimy dołącz do 
inicjatywy Młodzieży z Misją i módlmy się razem za Kanuri Manga. 
Poświęć teraz chwilę na modlitwę, a także dołącz do naszego dnia 
modlitwy, 9 marca. 
 

Temat zaproponowany przez S.F. w Stanach Zjednoczonych, napisany przez  J.W, w Północnej Afryce. Zdjęcie pochodzi z ‘30-tu Dni 
Modlitwy za Świat Muzułmański’. 
 

1. Módlmy się o błogosłatwieństwo dla Kanuri Manga, aby Królestwo Boże dotarło do nich w całej pełni. Błogosławmy ich 
w duchu, duszy i ciele. Módlmy się o dobre opady deszczu i zakończenie klęski głodu i ubóstwa (Mateusza 5:44-45). 
 

2. Módlmy się, aby Bóg położył kres przemocy i aby doszło do pojednania pomiędzy ludźmi tego regionu. 
 

3. Módlmy się o więcej chrześcijan na tym obszarze, aby odważnie dzielili się swoją wiarą oraz o więcej wysiłków, by 
Ewangelia mogła dotrzeć do nich (Księga Przysłów 1:7). 

 
Kanuri lubią używać przysłów, sformułowanych, by uczyć mądrości życiowej.  
 

Zastanów się nad przysłowiami i przedyskutuj je z kimś. W jakim stopniu zgadzasz się z tymi powiedzeniami. Jeśli tak, to czy 
widziałeś zastosowanie tych prawd w swoim życiu, 
 

„Na dnie cierpliwości jest niebo.” 
„Jeden nie kocha drugiego, jeśli nie przyjmuje niczego od niego.” 
„Ten, kto nie zna drogi, powstrzymuje nawet tego, kto ją zna”. 
 
Módlmy się by te przysłowia i inne podobne do nich, skierowały myśli i modlitwy ludzi z Kanuri do Bożej miłości i Jezusa – 
drogi do poznania Boga. 
 

Podejmij działanie:  
Te modlitewne prośby o Kanuri Manga zostały zaczerpnięte z dwudziestego dnia z trzydziestego, rocznicowego wydania ‘30 dni 
Modlitwy za Świat Muzułmański’. Jeśli chciałbyś otrzymać kopię tego modlitewnego przewodnika, to wejdź na stronę: 
pray30days.org 
 
Dołącz do zaproszenia. Dowiedz się więcej o  dniu modlitwy Młodzieży z Misją, zwanym Zaproszenie, pod adresem 
ywam.org/theinvitation i napisz do nas, jak się modliłeś. Jeśli jesteś koordynatorem modlitwy i chciałbyś otrzymać z 
wyprzedzeniem 
treści Zaproszenia, to napisz do nas, prayer@ywam.org. 
 
Dołącz do ZAPROSZENIA (modlitewnej inicjatywy Młodzieży z Misją). Dowiedz się więcej o dniu modlitwy Młodzieży z Misją, 
zwanym Zaproszeniem ywam.org/theinvitation. Prosimy o kontakt na prayer@ywam.org i opowiedzenie o swojej modlitwie lub 
przesłanie tematu do modlitwy, lub jeśli jesteś koordynatorem modlitwy i chciałbyś z wyprzedzeniem  otrzymywać kolejne kopie 
naszego listu modlitewnego, skontaktuj się z nami. 
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