
KVĚTEN 2021

Drazí přátelé, chci vám moc poděkovat 
za vaši podporu a modlitby. 

Rád bych vám něco pověděl o škole duchovního
vyučování - „Chobi Training Center“, která byla
založena před 20 lety. Za tu dobu jsme vyškolili celkem
250 evangelistů a pracovníků na plný úvazek. Tito
studenti jsou páteří naší církve, až 99,5 % z nich
pracuje ve svých domácích sborech. Škola „Chobi
Training Center“ má čtyřletý diplomový program.
Studenti se zúčastní každý rok šesti týdnů výuky, za
celé období absolvují 24 kurzů. Náklady na studium si
studenti hradí sami. Škola hradí učitelům dopravu.
Studenti přicházejí z různých míst naší země, ze
vzdálenosti 150 – 600 km. Naše středisko se hodně
mění. Za posledních pět let vzrostl počet našich
absolventů, začínali jsme se 30 studenty a nyní jich
máme 70. Škola má základní vybavení a z Boží
milosti dnes máme elektrickou energii, vodu z
vodovodu a telefonní sítě. Také se zlepšují přístupové
cesty do školy, hlavně první část silnice z Ginchi do
Juldu, mění se ze štěrkové na asfaltovou.

Na konci února jsme ukončili naše vyučování, které
proběhlo v tomto roce. Jsme moc vděční, že nám Bůh
pomáhal, a také za všechny studenty, kterých je
sedmdesát a devět z nich teď ukončilo čtyřleté
studium. Poslední vyučovací kurzy jsem (br. Mulugeta)
vyučoval proroky Agea, Zachariáše a Malachiáše.
Kolega Robert vyučoval hebrejštinu. Studenti se potom
vrátili do svých domácích sborů. Mnozí z nich jsou
mladí a mají velký potenciál. Máme z nich opravdu
radost, protože porozuměli Písmu.

Modlitební náměty
- modlete se za studenty, aby mohli 

být požehnáním pro domácí sbory a 
pro ostatní věřící

- za vyučující, za plánování a organizaci 
vyučování v dalším roce

- za bratra Mulugetu a ostatní 
spolupracovníky v Kristu v Etiopii, za 
jejich práci a péči o místní sbory a 
věřící, za otevřené srdce místních lidí 
pro evangelium

Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte.
A Bůh pokoje bude s vámi. 

(Fil.4:9)                                                                                                                    



Horská oblast Tigray, ve které hrozí

nebezpečí partyzánské války.

Br. Mulugeta na misijní cestě v Bale.

Situace v Etiopii

Na podzim loňského roku začala krize na SZ Etiopie v
oblasti Tigray. Situace stále není dobrá. Oficiálně byly
boje, nálety na hlavní město Mekele ukončeny. Ale
násilnosti a výboje protivládních skupin „TPLF“,
pokračují. Asi 2 miliony lidí muselo opustit své
domovy, 60 000 lidí uprchlo do Súdánu, kde mají
velmi špatné podmínky, nedostatek pitné vody a
základních potřeb. Prosím, vytrvejte v modlitbách za
zlepšení situace, za zklidnění napětí mezi etnickými
skupinami. Za ty, kteří ztratili své blízké i domovy. Za
moudrost a správné rozhodování pro etiopskou vládu,
za premiéra, aby mohl zabezpečit materiální pomoc a
ochranu místních lidí. Za místní křesťany, aby měli sílu
a moudrost, jak být dobrým svědectví, přinášet
naději, kterou máme v Kristu.

Chvalme Pána za jeho práci v oblasti Bale, kde mohlo
přijmout Krista hodně rodin s muslimským pozadím.
Modlete se prosím za tato společenství, aby mohli
být dobrým svědectvím ve svých komunitách.
Potřebují následné, silné a dobré vyučování. Modlete
se také za vládu, aby zlepšila stav a budování zdejších
silnic, které jsou nebezpečné.

Podpora misijní práce v Etiopii je společným projektem Křesťanských sborů v ČR.
Číslo účtu pro podporu: 2500705751/2010; VS:6301. Do Etiopie bylo odesláno  
13 353 Kč (na období 04 -09 2021). Stav sbírky ke dni 30.4.2021 je 87 415 Kč. 
Informace: e-mail: misie@ksop.cz; www. www.krestanskesbory.cz/misie/etiopie/

A každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn.
Skutky 2:21

Vážíme si vaší spolupráce, podpory a modliteb za misijní práce v Etiopii.

http://www.krestanskesbory.cz/misie/etiopie/

