Drahý příteli, sestro, bratře!

Duben 2013

Za námi jsou Velikonoce. A zatímco my jsme v klidu a s radostí oslavovali vzkříšení našeho
Pána, Charlie Milbrodt, misionář a náš partner v Thajsku volal do naší americké kanceláře:
„Před pár dny u nás shořelo na prach 2.000 domů. 37 lidí zahynulo a další jsou nezvěstní.
Lidé tráví velikonoce pod širým nebem a doufají v pomoc.“
Utečenecký tábor Mae Surin pro příslušníky kmene Karenů u Barmských hranic zmizel v plamenech, které pravděpodobně někdo úmyslně založil. Tisíce Kareňanů, kteří si zachránili život
před persekucí v Barmě, nemají nic ani vlastní bambusovou chýši.

Máme dnes výjimečnou příležitost prokázat Kristovu lásku těmto lidem s obrovskými potřebami.
Před 20 lety studoval v Biblické škole Charlieho Milbrodta vysoký vládní úředník. Ten nyní
otevřel dveře týmům služebníků, aby přišli a pomáhali uprchlíkům v této oblasti uzavřené
armádou. Okamžitě jsme vyslali základní potraviny a igelitové plachty. Nyní pro tyto ubožáky
urgentně potřebujeme zajistit kuchyňské náčiní, jednoduché boty a další potraviny.
Zatímco se stále radujeme ze vzkříšení našeho Pána, měl bys prosím možnost pokusit se prokázat těmto zuboženým lidem dobrý skutek? Naše týmy zde v Ježíšově jménu předávají jídlo, vodu
a nezbytné životní „drobnosti“. Modlí se a povzbuzují zdrcené Kareňany. Otevírají jim svou
náruč, aby se v ní mohli vyplakat.
Za každých 500,- korun nyní můžeme zajistit nezbytné potraviny a drobné kuchyňské vybavení
pro 5 Kareňanů. Myslíš, že bys nám v tom mohl pomoci?
Nezapomeň! Tvůj dar způsobí pro nějakého člověka rozdíl a za to si jistě zasloužíš jednou od
Pána pochvalu.
S láskou za hladové v táboře Mae Surin
Daniel Skokan
ředitel FTH ČR, NF Krmte hladové

Pokud chceš pomoci Kareňanům v Thajsku, pošli prosím svůj dar v ČR na účet 19-2783450217/0100
s variabilním symbolem 1301. Na Slovensku prosím pošli svůj dar na účet 2622701492/1100.
Více informací o projektech Krmte hladové, Denně plné bříško i možnost přihlásit se
k pravidelným darům a odebírání zpravodaje na adrese: FEED THE HUNGRY, nadační fond
Krmte hladové, P. O. Box 39, 158 00 Praha 5, email:ucetni@krmtehladove.cz,
tel. 607 186 282, www.krmtehladove.cz
Pokud výše vybraných prostředků překročí potřeby jednotlivého projektu, budou takové prostředky použity na další projekty krmení hladových.

