ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
ΓΙΑ ΧΩΡΕΣ ΟΠΟΥ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ
Α. Μουσουλμανικές χώρες της Μεσογείου
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1. ΑΛΓΕΡΙΑ
Αύξηση της τρομοκρατίας της Αλ-Κάιντα. Η κυβέρνηση εντείνει την στήριξη των Ισλαμιστών και
τον κρατικό διωγμό των Χριστιανών.
Για τη χώρα:
Ο Θεός να δώσει στην κυβέρνηση του Προέδρου Bouteflika τη νηφαλιότητα και το θάρρος να
αντισταθεί στην πίεση των Ισλαμιστών που θέλουν να εξισλαμίσουν το κράτος και να καταπιέσουν
την εκκλησία. Προσευχόμαστε να καταργηθεί ο καταπιεστικός και αντιχριστιανικός νόμος για τη
θρησκεία.
Το Άγιο Πνεύμα να ευλογήσει πλούσια το κήρυγμα του ευαγγελίου, μήνυμα ζωής, ελπίδας και
σωτηρίας, καθώς διακηρύττεται σε μια χώρα τραυματισμένη και απογοητευμένη από την ισλαμική
τρομοκρατία. Είθε ο Κύριος Ιησούς να φέρει νέα ζωή στην Αλγερία.
Για την εκκλησία:
Να συνεχιστεί η αύξηση της εκκλησίας και να μείνουν οι Χριστιανοί σταθεροί στην πίστη, παρά τη
νομοθεσία που απαγορεύει τον προσηλυτισμό και τη λειτουργία των μη καταγεγραμμένων κατ'
οίκον εκκλησιών.

2. ΜΑΡΟΚΚΟ
Διωγμός – αλλά η μεταρρύθμιση δίνει λόγους να ελπίζουμε.
Ο Βασιλιάς Mohammed o 6os και η εκλεγμένη κυβέρνηση στο Μαρόκκο να επιμείνουν στις
μεταρρυθμίσεις. Προσευχόμαστε να γίνουν όργανα στα χέρια του Θεού για τον αγαθό του σκοπό,
ώστε η θρησκευτική ελευθερία να γίνει πραγματικότητα.

3. ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Επιδείνωση μέσα στο 2008.
Για τη χώρα:
Ο Θεός να αποκαλύψει τον Εαυτό Του στους Αιγυπτίους (Ησαίας 19:19-25), αυτή την εποχή που
είναι εκτεθειμένοι στην πίεση των ισλαμιστών (τρομοκράτηση των ανθρώπων που σκέφτονται να
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απομακρυνθούν από το Ισλάμ, κατάργηση της θρησκευτικής ελευθερίας, ανοιχτή ισλαμική καταπίεση). Προσεύχεστε για πνευματική αφύπνιση των Αράβων.
Για την εκκλησία:
Οι Κόπτες και οι υπόλοιποι Χριστιανοί της Αιγύπτου να αυξηθούν σε προσευχή, γνώση Του
Κυρίου, χάρη και πίστη μέσα στις θλίψεις τους και τον ισλαμικό διωγμό. Προσευχόμαστε ο Θεός
να οικοδομήσει και να αγιάσει την εκκλησία Του, προετοιμάζοντάς την για τον καιρό της αναζωπύρωσης στην Αίγυπτο.
Για τους όλο και περισσότερους Αιγυπτίους που από το Ισλάμ έρχονται στον Χριστό: Προσεύχεστε για την ασφάλειά τους και για να ζήσουν και να μεγαλώσουν στη γνώση του Κυρίου και στη
χάρη, και να λάμψουν σαν φώτα στη χώρα τους.

4. ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ
Συνεχιζόμενη επιδείνωση, ιδιαίτερα στη Γάζα.
Για τη χώρα:
Το Άγιο Πνεύμα Του Θεού να διαπεράσει τη χώρα, φέρνοντας δυναμική πνευματική αφύπνιση,
αποστροφή προς το πνεύμα του θανάτου, του μίσους και της βίας που έχει υποδουλώσει τόσο
πολλούς, φέρνοντας στροφή προς τη ζωή, την ελπίδα και την ειρήνη. Προσεύχεστε για μία
πνευματική αφύπνιση των Αράβων (Λουκάς 1: 37: “Τίποτα δεν είναι αδύνατο στον Θεό”).
Ο Θεός να ανοίξει τις καρδιές των Μουσουλμάνων Αράβων να δεχτούν το ευαγγέλιο (Πράξεις
16:14), το μήνυμα της Πεντηκοστής που δόθηκε σ'αυτούς πριν από 2000 χρόνια (Πράξεις 2:11).
Για την εκκλησία:
Ο Θεός να χαρίσει στους Χριστιανούς της Παλαιστίνης υψηλή ουράνια διάκριση και σοφία
μαζί με μεγάλη χάρη και θάρρος, ώστε να μπορούν να μαρτυρούν την αλήθεια του Ευαγγελίου
στούς Μουσουλμάνους συμπολίτες τους, ιδιαίτερα ότι μέσω του Σταυρού, οι δύο, (Ιουδαίοι και
Εθνικοί), μπορούν να γίνουν ένα. (Εφεσίους 2: 15β, 16).
Ο Θεός να προστατεύει τους Χριστιανούς που ζουν στη Γάζα – που κυβερνιέται από τη Χαμάς,
προστάτης της οποίας είναι το Ιράν – όπου το διογκούμενο, μισαλλόδοξο Ισλάμ απειλεί την ύπαρξη
και το μέλλον των Χριστιανικών εκκλησιών, επιχειρήσεων, σπιτιών, περιουσιών και οικογενειών.

5. ΛΙΒΑΝΟΣ
Μεγάλος κίνδυνος προκαλείται από την ανερχόμενη δύναμη της οργάνωσης Χεζμπολλάχ.
Οι Χριστιανοί από όλα τα τμήματα της κοινωνίας να ενωθούν σε όσα είναι αληθινά, δίκαια, και
δοξάζουν τον Θεό. Προσευχόμαστε να μπορούν να έχουν το θάρρος να μένουν σ΄ αυτές τις αξίες,
παρ΄όλη την τρομοκρατική αντίδραση. Ο Θεός να προστατέψει και να στηρίξει τη μαρτυρία Του,
και να ενδυναμώνει την εκκλησία Τουσαν ειρηνοποιό, φωτοδότη και θεραπευτή. Μακάρι ο Λίβανος
να γνωρίσει τον ΚΥΡΙΟ (Ψαλμός 87:4) και την αγαλλίαση (Ψαλμός 29:6).

6. ΙΟΡΔΑΝΙΑ
Επιδείνωση κατά τη διάρκεια του 2008.
Προσεύχεσθε για κατανόηση και ενότητα μεταξύ των κατά παράδοση Χριστιανών της Ιορδανίας
(που ανήκουν κυρίως σε εθνικές μειονότητες) και των αριθμητικά αυξανόμενων ευαγγελικών,
καθώς μεγαλώνει η Μουσουλμανική εχθρότητα. Προσευχόμαστε όλες οι Ιορδανικές εκκλησίες να
προσέξουν στο κάλεσμα Του Χριστού για μαρτυρία (Ματθαίος 28:19,20), να σηκώνουν το σταυρό
(Λουκάς 14:27), και να είναι φρόνιμοι σαν τα φίδια και απλοί σαν τα περιστέρια (Ματθαίος 10:16).
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Β. Μουσουλμανικές χώρες της Αραβικής Χερσονήσου
και της περιοχής της Ερυθράς Θάλασσας
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1. ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
Η χώρα που διαδίδει σε όλο τον κόσμο τη μισαλλόδοξη μορφή του Ισλάμ, τον Ουαχαμπιτισμό.
Ο Θεός να δίνει στους Χριστιανούς στη Σαουδική Αραβία – που σχεδόν όλοι είναι ξένοι εργάτες –
να γνωρίζουν πώς να ομολογούν το Ευαγγέλιο και να λατρεύουν χωρίς άσκοπα να διακινδυνεύουν
τη ζωή τους· να τους προστατεύει ο Κύριος από την ισλαμική τρομοκρατία, και να διαδίδεται το
Ευαγγέλιο παρ' όλες τις αντιξοότητες.
Ο Θεός να συνεχίζει να ενδυναμώνει και να ευλογεί τις διακονίες του ευαγγελισμού μέσω ραδιοφώνου και δορυφορικής τηλεόρασης που φτάνουν ακριβώς στα σπίτια και στις καρδιές των
Σαουδάραβων, και κάνουν αυτό που δεν φαντάζεται κανείς: οδηγούν Σαουδάραβες στον Χριστό.
Ο Θεός να παρέμβει και να καταλύσει τον Ουαχαμπιτισμό (μορφή του Ισλάμ που διοικείται από
τους Μουσουλμάνους κληρικούς, χρηματοδοτείται από το κράτος (από τα έσοδα του πετρελαίου),
επιδιώκει να διαδοθεί σε όλο τον κόσμο, και χαρακτηρίζεται από αντιχριστιανικό και αντισημιτικό
πνεύμα, από υποστήριξη της ιδέας του ιερού πολέμου και του ισλαμικού νόμου).

2. ΣΟΥΔΑΝ
Χώρα με βαθειά θρησκευτική διαίρεση και σε μεγάλο κίνδυνο αποσύνθεσης και πολέμου.
Για τη χώρα:
Ο Θεός αποτελεσματικά να καλέσει Χριστιανούς από όλο τον κόσμο ως προσωπικό σε αποστολές
ανθρωπιστικής βοήθειας – μηχανικούς, επιχειρηματίες, δασκάλους, γιατρούς, νοσοκόμες και
άλλους – ώστε να μπορούν να παρέχουν όλη την ανθρωπιστική βοήθεια που χρειάζεται για την
ανοικοδόμηση του Νότου, ύστερα από δεκαετίες καταστρεπτικού “ιερού πολέμου”.
Το Πνεύμα του Χριστού να διαπεράσει και να μεταμορφώσει τους Μουσουλμάνους Άραβες του
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Σουδάν, μαλακώνοντας και φωτίζοντας τις καρδιές τους, και στρέφοντάς τους στην ειρήνη και
στην πρόοδο.
Για την εκκλησία:
Ο Θεός να σηκώσει ηγέτες ανάμεσα στους Νοτιοσουδανούς, σε εκκλησίες, τοπικές κοινότητες κια
στην κυβέρνηση. Ας είναι η εκκλησία φορέας ενότητας, δύναμης, οραματισμού και ευλογίας.
Για πνευματική σοφία όλων των Σουδανών ποιμένων και Χριστιανών ηγετών που υπηρετούν
καθημερινά σε τραυματισμένους ψυχικά ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν καμία επιθυμία να
γυρίσουν στον πόλεμο.

3. ΕΡΥΘΡΑΙΑ
Επιδείνωση από τον Μάιο του 2002 - Σφοδρός διωγμός.
Για τη χώρα:
Ο Θεός να παρέμβει και να φέρει ειρήνη, δικαιοσύνη και ελευθερία στην Ερυθραία. (Ησαίας
59:15β-19)
Για την εκκλησία:
Ο Θεός να λυτρώσει την εκκλησία από τις θλίψεις, ώστε να βγεί καλό από τα δεινά. Προσεύχεστε
για θεραπεία και παρηγοριά αυτών που έχουν υποφέρει και υποφέρουν. Προσευχή ιδιαίτερα για
ελευθερία και δικαιοσύνη σε περισσότερους από 2000 Χριστιανούς, οι οποίοι φυλακιστεί
πρόσφατα για την πίστη τους.
Η φωτιά του διωγμού να εξαλείψει τους ανταγωνισμούς μέσα στους κόλπους της Χριστιανικής
εκκλησίας, να στρέψει τα μάτια όλων στον Χριστό και να σφυρηλατήσει την ενότητα και την
αδελφική αγάπη μεταξύ των Χριστιανικών δογμάτων της Ερυθραίας και των πιστών ατόμων.

4. ΣΟΜΑΛΙΑ
Συνεχιζόμενη επιδείνωση λόγω του ιερού πολέμου. Καμμία ασφάλεια.
Ο Θεός να προστατεύει και να στηρίζει τους Χριστιανούς της Σομαλίας: αυτούς που ζουν στην
έκνομη και κατεστραμμένη από τον πόλεμο Σομαλία, αυτούς που είναι στο Ογκάντεν (Αιθιοπία),
και αυτούς που είναι πρόσφυγες στην Υεμένη, στην Κένυα και οπουδήποτε αλλού. Ας ζουν και ας
αυξάνονται στη χάρη και στην πίστη.
Πολλοί Σομαλοί της Διασποράς να δεχτούν τον Χριστό και την εκπαίδευση που χρειάζονται για να
επιστρέψουν μία μέρα στη Σομαλία σαν ηγέτες της κοινωνίας και της εκκλησίας.

5. ΥΕΜΕΝΗ
Κρίσιμη επιδείνωση μέσα στο 2008. Η κυβέρνηση κινείται ενάντια σε ιεραποστολές και
“αποστάτες” για πολιτικό ώφελος.
Ο Θεός να προστατεύει, να υποστηρίζει και να ενθαρρύνει την αναπτυσσόμενη εκκλησία, καθώς
αναδύεται σε ένα κράτος ταλανιζόμενο από τον Ισλαμικό φονταμενταλισμό και κλονιζόμενο από
την σύγκρουση Σουννιτών και Σιιτών.
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Γ. Μουσουλμανικές χώρες της Νότιας Ασίας
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1. ΙΡΑΚ
Συνεχιζόμενη επιδείνωση. Έλειψη ελευθερίας και ασφάλειας. Θρησκευτική πόλωση. Απειλή
γενοκτονίας των Χριστιανικών κοινοτήτων.
Για τη χώρα:
Ο Θεός να καταπαύσει την ταραχή της χώρας (Ψαλμός 65: 5-7), να ματαιώσει τους δρόμους των
ασεβών (Ψαλμός 146: 9) και να παρέμβει ενάντια στούς διώκτες και σε όλους τους εχθρούς της
εκκλησίας Του.
Για την εκκλησία:
Ο Θεός να προστατεύει εκκλησίες, ποιμένες, ευαγγελιστές και πιστούς από τρομοκρατία και
παράνομη βία, αυτό το διάστημα που υπάρχει έντονη ανασφάλεια, καθώς οι φόνοι, οι βασανισμοί,
οι απαγωγές, οι υποχρεωτικοί προσηλυτισμοί και οι βιασμοί αυτών που δεν είναι Μουσουλμάνοι,
έχουν πάρει διαστάσεις επιδημίας. Είθε ο Θεός να είναι το καταφύγιό τους, η δύναμη και η βοήθειά
τους (Ψαλμός 46).
Μέσα σ'αυτή τη βία και τις τραυματικές καταστάσεις, η πίστη και η αγάπη των πιστών (στούς
οποίους περιλαμβάνονται εκατοντάδες χιλάδες που είναι πρόσφυγες), να αποτελέσουν μαρτυρία για
όλους αυτούς που είναι γύρω τους. Προσευχόμαστε όλοι όσοι υποφέρουν να ελευθερωθούν.
Το καμίνι του διωγμού να βγάλει μία εκκλησία που θα εστιάζεται στον Χριστό, που θα είναι καθαρισμένη, αγιασμένη και ενωμένη με αγάπη και αλήθεια, χωρίς διαχωρισμούς με βάση την εθνική
καταγωγή ή τη δογματική απόχρωση.

2. ΙΡΑΝ
Κρισιμη επιδείνωση. Αύξηση της έντασης με τις δυτικές χώρες, καθώς το Ιράν επιδιώκει ηγεμονικό
ρόλο στην περιοχή του.
Για τη χώρα:
Ο Θεός να συνεχίζει να παρακινεί το λαό σε πείνα για ελευθερία, δικαιοσύνη, ανθρώπινα δικαιώματα, εκπαίδευση, ομορφιά και αλήθεια – πράγματα που οι Πέρσες πάντοτε τα εκτιμούσαν.
Προσευχόμαστε ο Θεός να επέμβει και να σταματήσει τις ακρότητες του θεοκρατικού καθεστώτος
που ελέγχεται από Σιίτες κληρικούς και επιβάλλεται με τη δραστηριότητα των Φρουρών της
Ισλαμικής Επανάστασης.
Ο Θεός να συνεχίσει να κινείται δυναμικά ανάμεσα στους Ιρανούς της Διασποράς, να ελκύσει ψυχές από ανάμεσά τους στην πίστη, και να αναδείξει από αυτούς εργάτες του ευαγγελίου και ευεργέτες του έθνους τους.
Για την εκκλησία:
Για ασφάλεια, σοφία, ομόνοια και καρτερία στούς Ιρανούς Χριστιανούς, οι οποίοι βίαια καταπιέζονται και διώκονται. Υπάρχουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι που από το Ισλάμ έρχονται στον
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Χριστό. Αυτοί αντιμετωπίζουν από τους ομοεθνείς τους βαρειές κυρώσεις και βρίσκονται στον
κίνδυνο της δημόσιας εκτέλεσης. Μακάρι να λάμψουν σαν αστέρια μέσα στο σκοτάδι, δείχνοντας
τη χαρά τους και την πλούσια ζωή τους μέσα στην καταπίεση, στη θλίψη σε μια κοινωνία όπου
από την αρχή της επανάστασης ο θάνατος έχει γίνει κάτι πολύ κοινό. (Φιλιπ. 2:14, 15).

3. ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
Συνεχίζεται η επιδείνωση. Η εξέγερση των Ταλιμμπάν (η οποία χρηματοδοτείται από τη διακίνηση
οπίου) εξαπλώνεται. Δεν υπάρχει ελευθερία και ασφάλεια.
Για τη χώρα:
Ο Θεός με χάρη να αποκαλύψει Τον Εαυτό Του στούς Αφγανούς (Ησαίας 65:1) και να παρέμβει
για τη ματαίωση των σχεδίων των Ταλιμπάν (Ψαλμός 146: 9).
Ο Θεός να κινηθεί με δύναμη ανάμεσα στούς Αφγανούς της Διασποράς, ώστε να γίνουν οι
πνευματικοί γονείς, οι κήρυκες του ευαγγελίου, οι ηγέτες και οι ανορθωτές του έθνους του
μελλοντικού Αφγανιστάν.
Για την εκκλησία:
Ο Θεός να ευλογεί τους κρυφούς πιστούς του Αφγανιστάν και να τους κρατάει ασφαλείς ώστε η
αφγανική εκκλησία να μπορεί να ζει και να αυξάνεται. Να γίνει όργανο ευλογίας (αλάτι),
αλλαγής (προζύμι) και διάδοσης της αλήθειας (φως) για τη χώρα.

4. ΠΑΚΙΣΤΑΝ
Κρίσιμη επιδείνωση της κατάστασης. Οι βορειοδυτικές περιοχές κατοικούνται από φυλές που συγγενεύουν με τους Αφγανούς και βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό κάτω από τον έλεγχο των Ταλιμπάν
της Αλ-Κάιντα. Οι Ταλιμπάν αυξάνουν τη δύναμή τους και η τρομοκρατία κλιμακώνεται.
Για τη χώρα:
Ο στρατός και η κυβέρνηση να έχουν τη βούληση και το θάρρος να υποτάξουν τους Ταλιμπάν και
την Αλ-Κάιντα στα βορειοδυτικά, και να τεθούν αντιμέτωποι στη μισαλλοδοξία του οπισθοδρομικού ισλαμικού φονταμενταλισμού.
Τα παρόντα προβλήματα να προσγειώσουν τους Πακιστανούς από την εικόνα που έχουν για το
Ισλάμ, και αυτή η συνειδητοποίηση να μεταστρέψει πολλούς Μουσουλμάνους στον Χριστό.
Για την εκκλησία:
Ο Θεός να προστατεύει τις Πακιστανικές εκκλησίες και τους μεμονωμένους πιστούς από την
Ισλαμική τρομοκρατία. Προσεύχεστε για τις μικρές και ευάλωτες Χριστιανικές κοινότητες, που
ζουν κάτω από το καθεστώς των Ταλιμπάν και το νόμο της Σαρία στις ομόσπονδα διοικούμενες
βορειοδυτικές περιοχές.
Ο Θεός να ευλογεί όλους τους Χριστιανούς μάρτυρες που ζουν στο Πακιστάν, όπου αυξάνουν οι
εχθροπραξίες και η ανασφάλεια. Ας προσευχόμαστε η χριστιανική χάρη και ελπίδα να γίνουν τα
μέσα που θα οδηγήσουν πολλούς στον Χριστό.

5. ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ
Επιδείνωση από τον Οκτώβριο του 2001 εξαιτίας του Ισλαμικού Ριζοσπαστισμού.
Για τη χώρα (η οποία κάποτε μάχονταν για να γίνει κοσμικό κράτος):
Για μία τίμια και δίκαιη κυβέρνηση. Ο λαός να μην παρασύρεται από τις ψευδείς υποσχέσεις των
Ισλαμιστών.
Για την εκκλησία:
Ο Θεός να προστατέψει και να στηρίξει τη μικρή αλλά αυξανόμενη εκκλησία από τα όλο και πιο
εχθρικά και συχνά βίαια Ισλαμικά στοιχεία.
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Δ. Άλλες χώρες με ισχυρό μουσουλμανικό στοιχείο
3
2

1

1. ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ
Επιδείνωση. Η κυβέρνηση ανέχεται τη βία των φανατικών του Ισλάμ.
Για τη χώρα:
Ο Πρόεδρος Susilo Bambang Yudhoyono, o Αντιπροέδρος Jusuf Kalla και όλες οι αρχές της
Ινδονησίας να κινητοποιηθούν για να εφαρμόσουν τη δικαιοσύνη και να αντισταθούν στον
ισλαμικό ριζοσπαστισμό και τη βία.
Για την εκκλησία:
Ο Θεός να ματαιώνει τις οδούς των ασεβών (Ψαλμός 146:9), και να προστατεύει τις εκκλησίες,
τους ποιμένες, τους ευαγγελιστές, τους Χριστιανιούς ηγέτες και όλους τους πιστούς στην περίοδο
αυτή του ισλαμικού ριζοσπαστισμού και της αυξανόμενης βίας.
Ο Θεός να ελεήσει τους Χριστιανούς της Παπούα, να ακούσει τις κραυγές τους και να τους ελευθερώσει από την καταπίεση των Μουσουλμάνων της Ιάβας που φθάνει στα όρια της γενοκτονίας.

2. ΜΑΛΑΙΣΙΑ
Για τη χώρα:
Ο Θεός να συναχίσει να εργάζεται στις καρδιές των Μαλαισιανών, πλατύνοντάς τους, ελκύοντάς
τους στην πρόοδο και την ελευθερία, ώστε να αναιρεθούν τα αποτελέσματα δεκαετιών “αφανούς
εξισλαμισμού”.
Για την εκκλησία:
Ο Θεός να σηκώσει Χριστιανούς που θα έχουν μεγάλο θάρρος και βεβαιότητα στις καρδιές τους,
ώστε να μιλήσουν με σοφία και χάρη τον καιρό αυτό της αναζήτησης και του προβληματισμού.

3. ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ
Συνεχιζόμενος κίνδυνος αναταραχών και τρομοκρατίας στον μουσουλμανικό Νότο.
Για τη χώρα:
Ο Θεός να δίνει στην κυβέρνηση μεγάλη σοφία, καθώς διαπραγματεύεται την ειρήνη με την
εθνικιστική Μουσουλμανική Μόρο του Νότου, έτσι ώστε η θρησκευτική ελευθερία να μην
υπονομεύεται. Προσεύχεστε για ειρήνη και για να σταματήσει η ισλαμική τρομοκρατία.
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Για την εκκλησία:
Ο Θεός να ευλογεί τους ποιμένες και ευαγγελιστές των Νότιων Φιλιππίνων με σοφία, χάρη και
δύναμη, καθώς διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να μαρτυρούν για Τον Χριστό σε συχνά εχθρικές
μουσουλμανικές κοινότητες.

4. ΝΙΓΗΡΙΑ
Βαθειά θρησκευτική διαίρεση.
Για τη χώρα:
Το κράτος, η κοινωνία και οι θρησκευτικοί ηγέτες να
έχουν καρδιές αφιερωμένες στην ειρήνη, ελευθερία
και δικαιοσύνη. Να έχουν τη σοφία και τη δύναμη να
εμποδίζουν τις εντάσεις και τις συγκρούσεις μεταξύ
διαφορετικών ομάδων.
Για την εκκλησία:
Ο Θεός να προστατεύει και να στηρίζει τη
Χριστιανική μειονότητα στη βόρεια Νιγηρία, όπου ο
ισλαμικός νόμος της Σαρία αυξάνει τον ζήλο των Μουσουλμάνων και οδηγεί σε έντονες διακρίσεις,
καταπίεσεις και βίαιους διωγμούς.
Ας προσευχόμαστε ο Θεός να δώσει στους ελεύθερους και συχνά εύπορους Χριστιανούς της
νότιας Νιγηρίας μεγάλο βάρος για τους διωκόμενους και συνήθως φτωχούς αδελφούς και αδελφές
τους στο Βορρά. Ας είναι αυτό σε ζήλο, αδιάκοπη προσευχή, γενναιοδωρία και πνεύμα θυσίας
(Ησαίας 58:5-7).
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Ε. Χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης

1

2

3

4

1. ΡΩΣΙΑ
Οι ευαγγελικές εκκλησίες κάτω από πίεση, εξαιτίας γεωπολιτικών σκοπιμοτήτων.
Το Άγιο Πνεύμα να φέρει αναζωπύρωση στη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία και σοφία, χάρη και
τόλμη στην αυξανόμενη ευαγγελική μειονότητα . Μακάρι οι εκκλησίες της Ρωσίας να ενωθούν
στην αλήθεια και στην αφιέρωση για ιεραποστολή, διότι η Ρωσία αντιμετωπίζει βαθιές προκλήσεις:
φονταμενταλιστές και μαχητικό Ισλάμ, ανάδυση του φασισμού, κλιμακούμενη αύξηση του
υλισμού, εθισμό στα ναρκωτικά, αλκοολισμό και AIDS· επίσης την ευρέως διαδεδομένη
απαισιοδοξία και αδιαφορία, που εξακολουθούν να παραμένουν ως αποτελέσματα από τις δεκαετίες
που είχε βίαια επιβληθεί ο κομμουνιστικός αθεϊσμός.

2. ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
Φαίνεται να χάνει την εύνοια της προστάτιδός της Ρωσίας.
Για τη χώρα:
Το Άγιο Πνεύμα να φέρει Αναζωπύρωση στην Ορθόδοξη Εκκλησία, και μία μεγαλη πείνα για
ελευθερία και αληθινή πνευματικότητα στις μάζες.
Ο Θεός να στρέψει τις επιλογές του Προέδρου Λουκασένκα από την απομόνωση (που παραδοσακά
υποστηριζόταν από τη Ρωσία) προς συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα και προς την ελευθερία.
Για την εκκλησία:
Σ' αυτή την περίοδο της καταπίεσης η εκκλησία να αυξηθεί στην προσευχή, στη σοφία, στη χάρη
και στην ενότητα εν Πνεύματι Αγίω (Εφεσίους 4:3), ώστε να ετοιμαστεί κατά πάντα και να αγιαστεί
για τις ημέρες της ελευθερίας που έρχονται.

3. ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ
Κάτω από νέο Πρόεδρο μετά από δεκαετίες σφοδρής καταπίεσης.
Για τη χώρα:
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Ο Θεός να δίνει στον Πρόεδρο Μπερντιμουκχάμντοφ τη σοφία, τη διορατικότητα την πίστη και το
θάρρος να συνεχίζει να ωθεί το Τουρκμενιστάν σε μία θετική κατεύθυνση, ένα βήμα τη φορά. Ας
γίνει η θρησκευτική ελευθερία μία πραγματικότητα.
Το Πνεύμα Του Θεού να παράγει στο Τουρκμενιστάν μεγάλη πείνα για πνευματικό άνοιγμα,
ελευθερία και πνευματική αλήθεια.
Για την εκκλησία:
Ο Θεός να δίνει στη νέα διωκόμενη εκκλησία μεγάλη σοφία, ώστε να μπορεί να διαπραγματεύεται
με το καινούριο Τουρκμενιστάν στρτηγικά. Ας βοηθάει ο Θεός τους Χριστιανούς του
Τουρκμενιστάν να αυξάνοντια σε χάρη, γνώση και ωριμότητα, ώστε να μπορούν να εκπέμπουν
ελπίδα, και να είναι έτοιμοι να μοιράζονται το Ευαγγέλιο. Επίσης, να είναι μία ευλογία για τη χώρα
τους.

4. ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ
Απειλείται από το επαναστατικό και μαχητικό Ισλάμ. Οι ευαγγελικοί διώκονται πρωταρχικά για
γεωπολιτικούς λόγους.
Για τη χώρα:
Η σχέση του Ουζμπεκιστάν με τη Δύση να αποκατασταθεί και να αναπτυχθεί, έτσι ώστε να
κατοχυρωθεί η θρησκευτική ελευθερία. Προσεύχεστε ιδιαίτερα οι δεσμοί Ουζμπεκιστάν –
Ευρωπαικής Ένωσης να προάγουν την εμπιστοσύνη και την ελευθερία.
Για την εκκλησία:
Ο Θεός να χαρίζει στη μικρή νέα εκκλησία του Ουζμπεκιστάν άνεση, χάρη, δύναμη και σοφία
Αγίου Πνεύματος, ώστε να μείνει σταθερή και να προοδεύσει στην πίστη, καθώς ορθώνοντια τα
βουνά του διωγμού εναντίον της, και από την κοινότητα των Μουσουλμάνων ριζοσπαστών, και από
την έτοιμη για πόλεμο και οργισμένη κυβέρνηση.
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ΣΤ. Κομμουνιστικές χώρες της Άπω Ανατολής

2
1

4 3

1. ΚΙΝΑ
Παλεύει με τις αλλαγές. Είναι σίγουρο ότι θα υπάρχει έντονος πνευματικός πόλεμος.
Για τη χώρα:
Ο Θεός να συνεχίσει να αφυπνίζει και να φωτίζει τις συνειδήσεις των Κινέζων. Προσευχόμαστε το
όραμα της Κίνας για “αρμονική κοινωνία” να οδηγήσει πολλούς στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού.
Ο Θεός να δώσει στην κυβέρνηση θεία σοφία για την επίλυση των τεράστιων και περίπλοκων
προβλημάτων που ανακύπτουν σ' αυτή την τόσο μεγάλη και πολυ-πολιτισμική χώρα.
Προσευχόμαστε να υπάρχει ασφάλεια μαζί με δικαιοσύνη, και ανάπτυξη μαζί με ευαισθησία.
Να καταργηθεί το τεράστιο δίκτυο των 1100 περίπου στρατοπέδων καταναγκαστικής εργασίας.
Για την εκκλησία:
Ο Θεός να είναι το καταφύγιο και η δύναμη των φυλακισμένων πιστών της Κίνας. Αυτός να
θεραπεύει τις φυσικές και ψυχικές τους πληγές, και το πανταχού παρόν Άγιο Πνεύμα να δίνει άνεση
και παρηγοριά στις καρδιές τους.
Να συνεχιστεί η αύξηση της εκκλησίας μέσα στους διωγμούς και τις θλίψεις. Να διατεθούν Άγιες
Γραφές σε επαρκείς αριθμούς, και ο Θεός να σηκώσει περισσότερους Χριστιανούς ποιμένες και
ευαγγελιστές για να καλύψουν τις τις τεράστιες ανάγκες που δημιουργούνται σε μία χώρα με
εξαπλωμένη πνευματική πείνα. Είθε ο Θεός να συνεχίζει να προετοιμάζει την εκκλησία για τις
ημέρες της ελευθερίας που έρχονται.

2. ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ
Σφοδρός διωγμός. Πάντως η χώρα φαίνεται να χάνει μέρος της υποστήριξής της από την
προστάτιδά της Κίνα .
Για τη χώρα:
Το Πνεύμα Του Χριστού να διαπεράσει τη χώρα, φέρνοντας με το ευαγγέλιό Του μέσα από πόρτες
που ο Θεός θα ανοίξει. Μακάρι ο Θεός να φέρει δικαιοσύνη, θεραπεία, ευρυχωρία, άφθονη ζωή και
σωτηρία στον λαό, ελευθερία στους κρατουμένους και θεραπεία στη χώρα . (Λουκάς 4: 18,19).
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Ο Θεός να βγάλει τη Βόρεια Κορέα από την απομόνωση (η οποία παραδοσιακά στηρίζεται από
την Κίνα), να εξομαλύνει τις σχέσεις της με τη διεθνή κοινότητα, να φέρει ελευθερία.
Το Πνεύμα Του Θεού να κατευθύνει τις Κινεζικές και τις Νοτιοκορεατικές Αρχές, καθώς δημιουργούν πολιτικές πρωτοβουλίες, βοηθώντας στη βελτίωση των συνθηκών και στην επίσπευση των
μεταρρύθμισεων στη Βόρειο Κορέα.
Για την εκκλησία,
η οποία βρίσκεται σε απάνθρωπες συνθήκες στα στρατόπεδα εργασίας, όπως επίσης και σε κρυφές κατ' οίκον εκκλησίες και στην εξορία: Αυτοί οι σκληρά βασανιζόμενοι πιστοί να διατηρηθούν
και να ενδυναμωθούν στην πίστη και την ελπίδα τους από το πανταχού παρόν Άγιο Πνεύμα.

3. ΒΙΕΤΝΑΜ
Σοβαρός διωγμός.
Για τη χώρα:
Ο Θεός να φέρει θρησκευτική ελευθερία στο Βιετνάμ, ώστε η εκκλησία να μπορεί να διακονεί, να
υπηρετεί και να μαρτυρεί σε κλίμα ελευθερίας και ασφάλειας.
Για την εκκλησία:
Ο Θεός να θεραπεύσει, να δώσει ευρυχωρία και υποστήριξη στους πιστούς του Βιετνάμ και στις
οικογένειές τους που και καταπιέζονται, διώκονται και φυλακίζονται. Ας φανερώσει η εκκλησία
την ανανεωτική δικαιοσύνη του Χριστού μέσα σε ένα έθνος που πνίγεται από τη διαφθορά, τη
δικτατορία και την αδικία. (Φιλ/σίους 2: 12-14).

4. ΛΑΟΣ
Σφοδρός διωγμός.
Για τη χώρα:
Ας προσευχόμαστε για το τέλος της σφοδρής καταπίεσης του Χριστιανισμού από το κομμουνιστικό καθεστώς. Επίσης για το τέλος της εκστρατείας εκκαθάρισης που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση
εναντίον της φυλής Χμονγκ (αυτή η φυλή σε μεγάλο ποσοστό έχει ασπασθεί τον Χριστιανισμό και
συμπαθεί τους Δυτικούς).
Τα έθνη που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους για
να γίνουν σεβαστά αυτά τα δικαιώματα και η θρησκευτική ελευθερία σ' αυτή τη φτωχή χώρα.
Ο Θεός να φέρει πνευματική αφύπνιση και ηθικό έλεγχο στην κυρίαρχη εθνότητα των Λάο, ώστε
να μπορούν να γίνουν όργανα αλλαγής.
Για την εκκλησία:
Οι Χριστιανοί (κυρίως της εθνικής μειονότητας Χμου και Χμονγκ) να στηρίζονται, να φυλάττονται
ασφαλείς και ευλογημένοι μέσω της πίστης, ειρήνης και ασφάλειας που προέρχονται από την
αγάπη και την παρουσία του Θεού.
Θεραπεία για όλους που έχουν βασανιστεί, έχουν δεχτεί επιθέσεις από τον στρατό, ιδιαίτερα οι
Χμονγκ που έχουν δεχτεί επιθέσεις με χημικά όπλα (“κίτρινη βροχή”), έχουν σφαγιασθεί, έχουν
λιμοκτονήσει, έχουν οδηγηθεί στην εξορία (όπου και πάλι δεν υπάρχει κανένα καταφύγιο). Ας
προσευχόμαστε ο Θεός να τους κρατάει και να τους στηρίζει, να υψώσει φωνές για χάρη τους, και
να τους ελευθερώσει από τον πονηρό.
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Ζ. Ινδουϊστικές και Βουδιστικές χώρες

3

2

1

4
1. ΙΝΔΙΑ
Κρίσιμη επιδείνωση. Ορίστηκαν ομοσπονδιακές εκλογές τον Μάιο του 2009 και οι ινδουϊστές
εθνικιστές κερδίζουν έδαφος.
Για τη χώρα:
Ο Θεός να αφυπνίσει τους Ινδούς μπροστά στούς κινδύνους του ολοκληρωτισμού που προωθεί το
κίνημα Ηindutva (μαχητικοί ινδουϊστές εθνικιστές). Προσευχόμαστε ο Κύριος να ελέγξει τις
συνειδήσεις των Ινδών και να αφυπνίσ ει καρδιές και διάνοιες, ώστε οι Hindutva, η βία και η
αντιχριστιανική προπαγάνδα να απορριφθούν χάριν της αλήθειας, της ανοχής, της αρμονίας και
της ελευθερίας.
Για την εκκλησία:
Ο Θεός να προστατεύει τους Χριστιανούς της Ινδίας, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι
αδύναμοι, φτωχοί και χωρίς “φωνή”.
Ο Θεός να δίνει μεγάλη ουράνια σοφία και θάρρος σε ευαγγελιστές, και να ευλογεί τη μαρτυρία
τους.
Η εκκλησία να αυξάνεται σε προσευχή, αλληλεγγύη (χωρίς διαχωρισμούς σε κάστες), σοφία, χάρη
και καρτερία μπροστά στη θλίψη. Να αναδειχθεί από τη φωτιά του διωγμού καθαρισμένη, αγιασμένη, ενωμένη και ένδοξη.

2. ΜΠΟΥΤΑΝ
Η χώρα μετασχηματίζεται. Αρχίζει να υπάρχει δημοκρατία. Αναμένεται πνευματικός πόλεμος.
Για τη χώρα:
Ο Θεός να ευλογεί αυτούς που οδηγούν το Μπουτάν από την καταπιέση και την απομόνωση στην
ελευθερία. Προσεύχεστε ιδιαίτερα ο Θεός να εμπνεύσει το λαό του Μπουτάν να ακολουθεί αυτούς
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τους ηγέτες. Προσευχόμαστε να διαλυθούν οι φόβοι τους και να βρουν τόση χαρά στην ελευθερία,
ώστε ο βουδιστικός εθνικισμός να μην μπορεί να κερδίζει έδαφος.
Για την εκκλησία:
Ο Θεός να δώσει στη νεαρή εκκλησία του Μπουτάν πολλή ουράνια σοφία, ώστε να μπορεί να
είναι ένα σοφό καο ευαίσθητο σκεύος ευλογίας κατά την περιόδο αυτή του μετασχηματισμού, στην
οποία πολλοί Βουδιστές είναι σε σύγχυση.

3. ΝΕΠΑΛ
Η χώρα μετασχηματίζεται. Αρχίζει να υπάρχει δημοκρατία. Αναμένεται πνευματικός πόλεμος.
Για τη χώρα:
Ο Θεός να μεσολαβήσει στο Νεπάλ, καθώς η νέα κυβέρνηση ψηφίζει ένα καινούριο Σύνταγμα και
οδηγεί τη χώρα σε πνευματικό άνοιγμα και σε θρησκευτική ελευθερία. Παρακαλούμε προσεύχεστε
για την κυβέρνηση, ώστε να έχει σοφία και ευαισθησία, και να επιδιώξει τη δικαιοσύνη, την
ισότητα και την ειρήνη. Προσεύχεστε για το λαό να μένει ενωμένος μπροστά στις εθνικιστικές και
θρησκευτικές διαχωριστικές γραμμές, και να βρει τόση χαρά στην ελευθερία, ώστε να μην
παρασύρεται από τον εθνικισμό των ινδουϊστών.
Για την εκκλησία:
Ο Θεός να δώσει στην εκκλησία του Νεπάλ μεγάλη ουράνια σοφία, έτσι ώστε να μπορεί να είναι
ένας σοφός και ευαίσθητος φορέας ευλογίας μέσα στην περίοδο αυτή της αλλαγής.

4. ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ
Σοβαρή επιδείνωση καθώς επαναλαμβάνεται ο εμφύλιος πόλεμος και τροφοδοτείται ο Βουδιστικός
εθνικισμός.
Για τη χώρα:
Ο Θεός να προστατέψει τη Σρι Λάνκα από τις ομάδες των Βουδιστών εθνικιστών, ώστε οι
Χριστιανοί να μπορούν να υπηρετούν τους φτωχούς, και αυτούς που είναι σε ανάγκη, και έτσι οι
Χριστιανοί της Σρι Λάνκα να δίνουν τη μαρτυρία τους και να λατρεύουν Τον Κύριο ελεύθερα και
ασφαλώς.
Οι Αρχές να απορρίψουν τον μαχητικό Βουδιστικό εθνικισμό που διάκειται εχθρικά στους
Χριστιανούς. Να υποστηρίξουν το νόμο, να υπερασπιστούν τους αδύναμους, και να σεβαστούν την
συνταγματικά εγγυημένη θρησκευτική ελευθερία.
Για την εκκλησία:
Ο Θεός να προστατεύει και να ευλογεί τους δούλους Του που υπηρετούν, διδάσκουν και
ευαγγελίζονται σε ένα όλο και πιο επικίνδυνο και εχθρικό περιβάλλον. Ας συνεχίζει η εκκλησία να
αυξάνεται και να μεταδίδει ευλογίες.
Ο Θεός να ενδυναμώνει την εκκλησία, ώστε να είναι ειρηνοποιός και φως της αλήθειας μέσα στο
σκοτάδι της εμφύλιας σύγκρουσης
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Η. Άλλες χώρες με εμφύλιο πόλεμο ή δικτατορία
ή ισχυρό εθνικισμό
1. ΤΟΥΡΚΙΑ
Επιδείνωση λόγω του κλιμακούμενου ισλαμικού ριζοσπαστισμού και
του τουρκικού εθνικισμού.
Για τη χώρα:
Οι Τουρκοι και οι Κούρδοι να αντισταθούν απέναντι στην εξώθησή τους προς το μισαλλόδοξο
Ισλάμ και την εθνοτική διαίρεση.
Η προπαγάνδα ενάντια στους Χριστιανούς, στις ιεραποστολές, στούς ξένους και στη Δύση, να
φανερωθεί ότι είναι λανθασμένη και καταστρεπτική. Ας απορριφθεί ριζικά και ας προτιμηθεί η
ισότητα,η ελευθερία, η ειρήνη και η πρόοδος.
Για την εκκλησία:
(Προσευχή) για δύναμη ώστε να αντέχει, και για μεγάλη σοφία ώστε να γνωρίζει πώς να χειρίζεται
επίμονες διακρίσεις, βασανισμούς, παραπληροφόρηση των μέσων μαζικής επικοινωνίας, απομόνωση και όλο και πιο βίαιους διωγμούς.
Για αύξηση της ελευθερίας και της ασφάλειας στις εκκλησίες, διάδοσης του ευαγγελίου και διακονίες προσευχής.

2. ΚΟΣΣΟΒΟ
Ιστορικά ήταν κομμάτι της Σερβίας και επικράτεια της Ορθόδοξης
Σερβικής Εκκλησίας. Σήμερα αποτελεί μία αυτοανακηρυγμένη
ανεξάρτητη Αλβανική Μουσουλμάνική Δημοκρατία, αναγνωρισμένη από
43 από τα 192 Κράτη των Ηνωμένων Εθνών.
Προσεύχεσθε για άνεση, χάρη και μεγάλη σοφία στους αδύνατους, στο
Σερβορθόδοξο υπόλοιπο, που τώρα είναι κάτω από την κυριαρχία της
Αλβανομουσουλμανικής πλειοψηφίας, η οποία έχει αυτοανακηρυχθεί
σαν Δημοκρατία του Κοσσόβου. Προσεύχεστε για να είναι ο Θεός η
ασπίδα τους (Ψαλμός 33:20), το καταφύγιο και η δύναμή τους, η βοήθειά
τους στους καιρούς των προβλημάτων και το κάστρο τους (Ψαλμός 46).
Το Πνεύμα Του Θεού να γεννήσει Χριστιανική αγάπη και αλληλεγγύη που θα ξεπερνάει εθνικές
και εκκλησιαστικές διαχωριστικές γραμμές, ώστε η μειοψηφία των Αλβανών Χριστιανών του
Κοσσόβου (κυρίως ευαγγελικών), να μπορέσει να φέρει δόξα στον Θεό μέσα από φανερώσεις
θάρρους, αδελφικής αγάπης, θυσίας και Χριστιανικής αλληλεγγύης.
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3. ΒΙΡΜΑΝΙΑ (ΜΥΑΝΜΑΡ)
Έντονη απομόνωση και σφοδρή εθνική και θρησκευτική
καταπιέση.
Για τη χώρα:
Ο Θεός να χαρίσει στη Βιρμανία μία τίμια και δίκαιη κυβέρνηση που να προωθεί τη θρησκευτική ελευθερία και ισότητα.
Για την εκκλησία:
Ο Θεός να προστατέψει και να διαφυλάξει τους Χριστιανούς, οι
περισσότεροι από τους οποίους ανήκουν σε θρησκευτικές
μειονότητες και βίαια διώκονται και απειλούνται.
Το Άγιο Πνεύμα να χρίσει με δύναμη το μήνυμα του Ευαγγελίου που κηρύττει η τοπική εκκλησία,
ώστε να διαπεράσει τις καρδιές της βουδιστικής πλειοψηφίας, η οποία είναι πολύ αδιάφορη.

4. ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ
Συνεχιζόμενη επιδείνωση. Μεγάλος κίνδυνος από την
αυξανόμενη καταπίεση.
Για τη χώρα:
Ο Θεός να παρέμβει στην πολιτική διαδικασία για να
φέρει ειρήνη, ασφάλεια και καλή διακυβέρνηση.
Η εξουσία του Ρόμπερτ Μουγκάμπε να σταματήσει να
παρεμβαίνει και να πολιτικοποιεί την εκκλησία. Να
απομακρυνθούν όλοι οι κήρυκες – μαριονέττες που είναι
διορισμένοι από την εξουσία, είναι διεφθαρμένοι και
διώκουν τους πιστούς.
Για την εκκλησία:
Να έχει μεγάλη σοφία, καθώς φροντίζει να υπηρετήσει τη χώρα σαν ειρηνοποιός και θεραπευτής.
Ας υπάρχει αλληλεγγύη που θα ξεπερνάει τις διαχωριστικές γραμμές φυλής και δογματικής απόχρωσης. Οι πιστοί να είναι βαθειά πεπεισμένοι για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, και επίσης να
έχουν θάρρος και ακεραιότητα.
Να αποδειχθεί αυτές τις μέρες της φλογερής δοκιμασίας η εκκλησία καθαρισμένη, ενωμένη και
αγιασμένη – σε όλα προετοιμασμένη για τις μεγάλες ημέρες της θεραπείας και της πνευματικής
ευλογίας που έρχονται.
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