
Výzva pro české Křesťanské sbory 

 

Inset:  

Etiopie 

Rozloha: 1 127 127 km2 (ČR: 78 865 km2) 

Hlavní město: Addis Abeba 

Úřední jazyk: amharština 

Počet obyvatel: 105 350 020 

Etiopská ortodoxní církev: 45 % 

Muslimů: 34 % 

Protestanté: 18 % 

Působení Křesťanských sborů: od r. 1952 

Počet sborů před 25 lety: 7 

Počet sborů dnes: cca 250  

Počet věřících: asi 35 000 

 

Začátkem března navštívil několik našich sborů v Polsku a u nás bratr Mulugeta Ashagre z Etiopie. Mluvil o 

své zemi, o misijní práci v oblasti města Kaffa (mimochodem, toto město dalo název nápoji, kterému 

říkáme kafe). V okolí Kaffy je několik sborů a křesťanských pracovníků, jejich práci již pět let podporují naši 

bratři z Polska. Bratr Czeslaw Bassara Etiopii tamější misijní pole navštívil a jejich práci velmi oceňuje. 

Několik křesťanských rodin, které se živí zemědělstvím, se nedávno při hledání nové půdy usadilo 

v oblasti města Bale v jižní části země. Cesta sem vede prvních 300 km po asfaltované silnici, dalších 200 

km je možné cestovat, pouze pokud je sucho. Pokud začne nečekaně pršet, je třeba den dva počkat, než 

cesta oschne. Teprve potom je možné jet dál. 

Je to oblast, kde dosud bydleli jen muslimové. Křesťanské rodiny, které se sem přistěhovaly, se 

scházejí ke společným shromážděním a díky tomu, že navázaly kontakt s domácími, se obracejí i 

muslimové. Nedávno se obrátil také jeden jejich duchovní, imám. Nově obrácení lidé, kteří dosud žili jako 

muslimové, o křesťanském životě nevědí vůbec nic a mají nekonečnou řadu otázek. Není tedy divu, že 

hltají Boží slovo, potřebují vyučování, pro které jsou schopni obětovat mnoho času. Toto nově vznikající 

Boží dílo potřebuje křesťanské pracovníky, kteří by v těchto společenstvích vyučovali Boží slovo, věřící 

navštěvovali a povzbuzovali. Jeden z nich je bratr Ofgo. 

V oblasti Bale je patrné duchovní probuzení. Bratr Mulugeta nám na otázku, jak bychom naše 

věřící v Etiopii mohli podpořit, odpověděl, že se modlí za finanční a modlitební podporu pro nejméně 

jednoho takového pracovníka a za biblické vzdělávání věřících. Vyzval nás, jestli bychom byli ochotni se 

této podpory v oblasti města Bale ujmout my z Křesťanských sborů v České republice.  

Někteří naši věřící nečekali a bratrovi předali určitý obnos do začátku sami za sebe. Bratři 

zodpovědní za sbory doporučují, abychom toto Boží působení podpořili společně. Máme za to, že je to 

příležitost podpořit Boží dílo tam, kde jsou lidé otevření a obracejí se, zvlášť když je to v silně muslimské 

oblasti. Roční náklady na jednoho pracovníka činí asi 32000 Kč (1200 USD).  
 

Možnost podpory misijní práce v Etiopii: 

Číslo účtu: 2500705751/2010 (Fiobanka) 

Variabilní symbol: 6301 

Do poznámky uveďte sbor nebo své jméno. 

Peníze budou poukazovány na účet sboru v Addis Abebě. 

Bližší informace: Jan Kuklínek, Pavel Boháč 

 



Bratr Mulugeta stihl u nás v České republice navštívit jen sbor Český Těšín a Ostrava Poruba. Situace se 

v souvislosti šířením koronaviru rychle vyhrotila a další sbory u nás ani na Slovensku navštívit nemohl. Měl 

v plánu navštívit i Německo, měl letenku z polských Katowic do Kolína nad Rýnem, ale cestou na letiště 

dostal SMS zprávu, že let byl zrušen. Stejně tak mu nepomohla jízdenka přímým autobusem z Prahy. 

Nakonec se nebezpečí, že by zde bratr zůstal „uvězněn“, podařilo odvrátit tím, že obstarali letenku Praha 

– Dubaj – Addis Abeba. V sobotu ve 22.00 odlétal a v neděli kvečeru poslal zprávu, že je v pořádku doma. 

Díky Bohu. 

 

Jan Vopalecký 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratři Mulugeta (vpravo) a Ofgo (vlevo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratr Mulugeta s rodinou 

 

Bratr Mulugeta v Ostravě Porubě: www.krestanskesbory.cz/misie/etiopie/ 

 

 

 

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

