Červen 2022

Přinášíme vám nové zprávy z Etiopie. Jako Křesťanské
sbory v ČR podporujeme etiopského misijního
pracovníka Ofgahu v oblasti Bale. Od dubna letošního
roku k němu přibyl další služebník Kababa. Tento
mladý muž je ženatý, má jedno dítě a v současnosti se
s manželkou těší na narození svého druhého
potomka.
Kababa pochází z věřící rodiny a žije v oblasti West
Arsi v Bale. Před šestnácti lety, tedy v roce 1999, přijal
Krista do svého života. Pokud vám počet let, jak
dlouho je Kababa věřící, nesedí, tak je to v pořádku,
protože etiopský kalendář je o sedm let pozadu za
naším.
Kababa začal pracovat pro Pána jako vedoucí mládeže
před deseti lety. V současné době je zapojen do služby
na plný úvazek a studuje biblickou školu, která trvá půl
roku a končí diplomovou prací. Do školy to má ze
svého bydliště asi 700 km daleko. Po studiu se vrátí
domů, kde bude sloužit jedenáct měsíců v rámci
praktické části školního programu.
Ofgaha a Kababa jsou blízcí spolupracovníci, jejich
hlavní úlohou je práce mezi muslimským
obyvatelstvem. Ofgaha je starší, má mnohem větší
rodinu a pro Kababu je vzorem i rádcem jak ve službě,
tak v osobním životě.
Místa jejich služby jsou ve velmi odlehlých horských
oblastech, které patří mezi duchovně temná místa,
kde tamější komunity jsou uzavřené a nepřístupné.
Bůh dává milost, že i do těchto nejtemnějších míst
proniká Jeho světlo. Oba muži slouží muslimskému
obyvatelstvu a věnují se třiceti pěti muslimům, kteří
chtějí poznávat Krista a růst v Kristu. Jedním z nově
obrácených je muž, který býval dříve vůdčí osobností
mezi muslimy, nedávno uvěřil evangeliu a rozhodl se
přijmout křesťanskou víru. Stal se z něho muž oddaný

Ofgaha a Kababa

A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte
se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně;
vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.
,

1.Kor. 15:58

Kristu a dnes vydává svědectví o tom, co Bůh pro něho
udělal.
Mezi Kababovy úkoly patří šíření dobré zprávy, hlavně
osobní evangelizace, starost o věřící, jejich duchovní
růst a modlitby a také budování vztahů a povzbuzování
věřících, aby byli dobrými svědky pro muslimskou
komunitu.
Tito misijní pracovníci navštěvují mnoho míst, která jsou
od sebe velmi daleko. Většinou překonávají tyto
vzdálenosti pěšky. V naší kultuře je to něco
nepředstavitelného. Některé dny musí ve své službě
pro Pána ujít pěšky až pět nebo sedm hodin. Ofgaha i
Kababa, kteří zde pracují, se modlí za motorku, která by
jejich službě pomohla, zvlášť nyní, když se jejich práce
více rozvíjí.
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MODLITEBNÍ NÁMĚTY
Prosím, modlete se:
1.

Aby Bůh dával milost a otevíral srdce místních obyvatel a za obrácené muslimy, aby mohli duchovně růst a
poznávat Krista.

2.

Za bratra, který dříve míval vliv mezi muslimy, obrátil se a nyní slouží Kristu. Opustil svůj domov pro Kristovo
evangelium.

3.

Za Ofgahu a Kababu, za jejich rodiny, za jejich službu a zdraví.

4.

Za motorku pro jejich službu mezi muslimy.

5.

Za mír v Etiopii, za ukončení násilného konfliktu a uzavření mírové dohody mezi oběma stranami. Zatím se o tom
jen mluví, ale ještě k tomu nedošlo. Modlete se také za to, aby se mezi potřebné dostala humanitární pomoc, aby
se odstranily překážky, které tomu brání. Za moudrost a sílu pro etiopského premiéra a jeho vládu.

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.
Ř.8:28

Etiopie – Bale

Vážíme si toho, že jsme společně součástí misijní práce v Etiopii. Děkujeme za vaši přízeň, podporu a modlitby.
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