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Bale a Kaffa jsou naše dvě hlavní misijní pole. 

Bale je velká oblast v jihovýchodní části země. Sousedí
na jihu s Keňou a jihovýchodní části se Somálskem. Území
je muslimské, pod velkým vlivem Al-Kaidy. Bůh zázračně
otevíral dveře, abychom mohli sloužit v této temné
oblasti. Do tohoto místa nemůžeme poslat misijní
pracovníky, aby tady zakládali sbory. Církve a rodiny
věřících se zde přestěhovali ze středozápadní části do
Etiopie, aby zde mohli společně žít a pracovat s muslimy.
Bůh přesunul svou církev, která tímto způsobem může
přinášet muslimům Boží poselství a Boží Slovo. Máme
v této oblasti 14 společenství, některá z nich jsou
vzdálená 7 – 8 hodin chůze. Jediný možný způsob, jak se
k nim dostat je možné na koni nebo na motocyklu. I když
Bale a Kaffa jsou velmi úrodné oblasti, plné přírodních
krás a lesů, a jsou také velmi významné díky produkci
kávy, cestování v Bale je velmi obtížné a nebezpečné.
Dopravní infrastruktura je nerozvinutá. Jeli jsem po jedné
z nejnebezpečnějších silnici v Etiopii.

Ať je známa na zemi tvá cesta, mezi všemi pronárody tvoje spása! 
(Žalm 67:3)

V květnu se bratr Mulugeta vydal se dvěma spolupracovníky na misijní cestu do oblasti Bale a Kaffa, aby
zde povzbudil místní sbory a vyučoval. Z jeho cesty bychom vám rádi nastínili pár jeho dojmů a prožitků.

…dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a
budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku,
Samařsku a až na sám konec země.“

(Sk. 1:8)                                                                                                                    

Kávovník – věděli jste, že takhle vypadají plody kávy?

Cesty v Bale jsou těžko sjízdné a schůdné obzvláště

v období dešťů. 



Misijní tým

Daba, Gezegne a já (Mulugeta) jsme společně strávili
velmi dobrý čas na naši misijní cestě. Měli jsme mezi
sebou příjemné společenství. V poslední době
prostřednictvím našich sborů v Bale přijaly čtyři rodiny
Krista z muslimského prostředí. Nově vzniklá společenství
jsou svědectvím pro lidi v okolí. Zároveň je zde velká
potřeba pokračující duchovní práce a vyučování, aby
mohli ti, kteří přijali Krista růst. Pracují zde dva pracovníci
na plný úvazek Kabe a Ofgaha. Ofgahu podporují
křesťanské sbory v ČR. V našich sborech jsme strávili
několik dní. Velmi povzbudivá byla pro nás laskavost a
ochota místních věřících, aby se mohli přiblížit lidem
v jejich sousedství.

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 31.5.2021 je 92 615 Kč. 
Informace: e-mail: misie@ksop.cz; www. www.krestanskesbory.cz/misie/etiopie/

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

Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte 
svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v 

lásce jedni druhým.
(Gal.5:13)                                                                                                                   

Modlitební náměty

Modlete se za naše církve v Bale, aby mohly být dobrým svědectvím pro místní komunity, aby přinášeli 
dobré ovoce. Za dva vedoucí pracovníky, kteří pracují v těchto komunitách, za moudrost a lásku k této 
službě. Potřebují zde dobré duchovní vyučování.

Modlete se za Etiopie, za politickou situaci, za výsledky voleb, které proběhly na konci června za 
pokojné řešení konfliktů mezi etnickými skupinami, zejména v oblasti Tigray.

Křesťanský sbor v Bale

Kabe, Mulugeta, Ofgaha

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

