Sahel - pas lądu na południowym skraju Sahary.
Jedno z najtrudniejszych miejsc do życia na
naszej planecie, gdzie surowe warunki, katastrofy
humanitarne i problemy polityczne splatają się
w niemożliwe wyzwanie.
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Sahel to jednocześnie największe skupisko grup
etnicznych w Afryce, które nie mają dostępu do
Dobrej Nowiny o Jezusie.
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Mieszkańcy Sahelu należą do różnych plemion zamieszkujących granice państwowe
Mali, Burkina Faso, Czadu, Mauretanii, Nigru, Nigerii, Erytrei, Etiopii, Senegalu i Sudanu.

Tak wielkie wyzwanie wymaga radykalnego działania.
Razem z chrześcijanami z całego świata dołącz do Sahel Prayer Challenge!
Razem chcemy pokonać dystans 9000 kilometrów, wirtualnie wędrując przez Sahel z zachodu
na wschód (start: Dakar, meta: Port Sudan), modląc się, by Królestwo Boże szerzyło się w
narodach i krajach, które będziemy przemierzać na piechotę – biegnąc lub idąc. Jednocześnie
chcemy zorganizować praktyczną pomoc dla misji w regionie, wspierając kupno ciężarówki.

Weź udział w wirtualnej misji - wybierz jedną z opcji:
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CZŁOWIEK MODLITWY
• Zarejestruj się
• Śledź postępy wędrowców
• Codzienne materiały i
inspiracje do modlitwy
otrzymasz na maila
• Razem z chrześcijanami
z całego świata módl się
o przełom w duchowej i
materialnej rzeczywistości
Sahelu!
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Zarejestruj się
Włącz się do modlitwy
Śledź postępy wędrowców
Zadeklaruj wsparcie dla
konkretnego wędrowca:
np. 1 zł za 1 km wędrówki
lub dowolną darowiznę
• Zebrane środki przeznaczymy
na zakup ciężarówki,
niezbędnej, by rozwijać misję
w regionie.

ZGŁASZAM SWÓJ UDZIAŁ! formularz >
* Jeśli zgłaszasz się jako wędrowiec, w dalszych krokach będziemy prosić o opłacenie
wpisowego 7,50 USD - to koszt platformy do rejestrowania postępów misji.

WĘDROWIEC
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• Zarejestruj się*
• Zaplanuj wędrówkę lub bieg
w okresie 9 - 18 kwietnia.
Możesz zdobyć jakiś szczyt
lub spacerować z dziećmi,
przebiec maraton albo
zrezygnować z samochodu
czy transportu publicznego
• Módl się o Sahel podczas
swojej wędrówki
• Załóż skarbonkę dla
patronów, którzy będą Cię
wspierać w tym wyzwaniu i
notuj przebyte kilometry.

