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díky tobě

Irácká kampaň

přináší naději a uzdravení

„To, co pro nás 
děláte, je úžasné!  
Děkujeme Vám, 

protože pomáháte 
Kurdům ze srdce.”

— Adrieh

Bůh nám právě dal příležitost sdílet evangelium se 
syrskými a iráckými uprchlíky, kteří utekli před ISIS 

do oblasti Kurdistánu v severním Iráku. Jejich srdce jsou 
otevřena dokořán pro Ježíše, a to díky tomu, že viděli 
vylití lásky od křesťanů, jako jsi ty, skrze naši iráckou letní 
kampaň.

Díky tvojí pomoci jim právě rozdáváme arabské Bible 
– aby se zaselo Boží slovo do jejich životů – zároveň 
s balíky jídla s celozrnnou pšenicí, fazolemi, olejem, 
polévkami, jídlem pro děti, sušeným ovocem, oříšky 
a dalším.

Zeptali jsme se dvou mužů, kteří tyto dary přijali,  
jak jim tvá podpora přinesla úlevu 
v jejich krizi:

Basman, z Iráku, je mladý křesťanský 
otec (na obrázku dole), který byl nucen 
uprchnout se svou rodinou, když ISIS 
zaplavili Mosul a všechno zkonfiskovali. 
Basman říká, že celé měsíce kempovali 
na staveništi v Kurdistánu, protože 

„nemáme jinou možnost, je to velmi 
obtížné.“ Stále hledá práci, takže se 
musí spoléhat na „lidi, kteří pomůžou“  
s jídlem a oblečením. Ale Basman je 
velmi vděčný za tvou štědrost. Říká: „Děkuji! Tvá pomoc je 
tak důležitá.“ A prosí: „Modlete se prosím za mou rodinu!“

Adrieh, ze Sýrie, je Kurd 
(obrázek vpravo) a ztratil jak  
svůj domov, tak živobytí,  
když ISIS začali bojovat v jeho 
vesnici Kobani a všude kolem 
nich explodovaly bomby. Žije 
v uprchlickém táboře Erbil 
v Kurdistánu a nemůže najít 
práci. Vzkazuje:

„To, co pro nás děláte, je úžasné! Respektuji vás, protože 
ostatní lidé na Středním Východě útočí mnoha zbraněmi… 
Neznají Boha, neznají Ježíše, neznají Mohammeda, neví 

nic. Dříve jsme plakali kvůli zbraním, 
které ničily naše lidi. Teď tu je 4 000 žen, 
které trpí pod pronásledováním ISIS 
a nikdo jim nerozumí. Teď pláčeme 
kvůli sobě. Už toho máme dost. 
Už toho je moc.

Ale vám děkujeme, protože  
pomáháte Kurdům ze srdce.  
Já vám moc děkuji za vaši  
pomoc a soucit. 
Mám dojem, jako byste  
cítili… naši bolest.“

Díky za podporu naší tříměsíční kampaně, která  
posílá 300 tun jídla plus arabské Bible uprchlíkům  
jako je Basman a Adrieh v Iráku. A prosím modli 
se, abychom byli natolik vybaveni, abychom mohli 
zasáhnout všech 45 000 uprchlíků, kteří potřebují  
naši pomoc, dříve než skončí naše kampaň.

Modli se taky, aby ty arabské Bible, které jim daruješ, 
přinesly pokoj, uzdravení a naději mnoha uprchlíkům, 
mužům, ženám i dětem – tak aby se mohli pozved- 
nout nad to zoufalství kolem nich v Boží síle a věděli,  
jaké to je mít naplněný život.

Zaměřeno na



D ěti v Malawi – jedné z nejchu- 
dších afrických zemí – bývají 

tak podvyživené, že 47 procent dětí 
mladších pěti let trpí poruchou růstu. 
Toto rané poškození dětského těla 
a mozku bývá nezvratné, takže to 
omezuje jejich vzdělání a pracovní 
možnosti a nechává je to uvězněné 
v chudobě. Ale tvá podpora pomáhá 
nakrmit mnoho z těchto dětí, a tak 
můžou dosáhnout svého plného 
potenciálu v Kristu!

Díky tobě nyní krmíme 3 253 hladových 
dětí v Malawi každý den skrze jeden 
z našich potravinových programů 
 Denně plné bříško. 

Tyto děti jsou na nás závislé co se týče 
jídla každý jednotlivý den; a v mnoha 
případech je to jediné jídlo, které ten den 
dostanou.

Mnoho z těchto dětí jsou sirotci s HIV,  
kteří se snaží přežít v zemi, kde 1 z 10 
dospělých trpí na HIV/AIDS a více než 40 
procent lidí žije za méně než jeden dolar 
(25 Kč) denně.

Mnoho z těchto sirotků žije s dalšími členy 
rodiny nebo přáteli. Chodí do školy, aby 
dostali jídlo a zároveň se učili. Některé 
děti si zbytky jídla berou domů, takže 
jim neposkytuješ pouze nezbytné živiny 
a zlepšené zdraví, ale také povzbuzuješ 
a žehnáš ty, kteří si je vzali domů.

Prosím modli se, aby tento program mohl 
růst i v Malawi, abychom v budoucnu  
mohli nakrmit ještě více potřebných dětí. 
A díky za pomoc dnes nakrmit těchto  
3 253 hladových dětí v Malawi. Jsou velmi 
vděčné za přátele, jako jsi ty, kteří zajišťují,  
že můžou mít naplněný život – na těle, 
mysli i duši.

Populace:  16 407 000
Jazyky:  chichewa a angličtina
Hlavní náboženství:    křesťanství, s podstatnou  

  muslimskou menšinou
Chudoba:  přes 40 procent lidí žije za méně  

než jeden dolar (25 Kč) denně

Většina lidí v Malawi se spoléhá na zemědělství jako na zdroj svého příjmu, 
ale jsou tvrdě zasaženi extrémním počasím – období sucha mohou vést 
k ničivým požárům a potopy často zničí úrodu.

Akutní úbytek jídla vedl k tomu, že asi 47 procent dětí pod věkovou 
hranicí 5 let trpí zastaveným růstem způsobeným podvýživou, což může 
vést k poškození mozkového a motorického vývoje. Okolo 4 procent dětí 
mladších 5 let trpí kachexií – tělo má tak nízkou hmotnost, že to vede 
k úmrtí. Mnoho dětí je HIV pozitivních.

Abychom pomohli dětem žít plnohodnotný život, jaký pro ně Ježíš 
zamýšlí, krmíme asi 3 253 dětí prostřednictvím našeho potravinového 
programu Denně plné bříško.

PROSÍM MODLI SE:
4    Za děti z Malawi v našem programu Denně plné  
        bříško, aby poznaly, že Ježíš je jediná cesta k poznání   
        pravého života
4    Za HIV sirotky v tomto programu, aby poznali, že se 

o ně jejich nebeský Otec stará
4    Když ukazujeme Boží lásku dospělým v Malawi, kde 

1 z 10 trpí HIV/AIDS

Ukazuješ sirotkům v Malawi, 
jaké to je žít naplněný život
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Pro tebe od  
Stefana Radelicha

Feed The Hungry, 
nadační fond 

Krmte hladové
P. O. Box 49

158 00 Praha 5
www.krmtehladove.cz

Drahý příteli,

kéž bys byl se mnou, když jsem nedávno potkal 
mnoho uprchlíků ze Sýrie a Iráku, kterým jsi pomohl 
darováním jídla, podpory a Biblí skrze naši letní 
kampaň.

Řekli jsme jim o tobě! A společně jsme zaseli Boží Slovo do jejich srdcí.

Zatímco jsme rozdávali brožury The Story of Jesus (Ježíšův příběh) a balíčky s jídlem těmto 
traumatizovaným uprchlíkům, řekli jsme jim, „Nejste sami. Ti lidé, které zastupujeme – lidé, 
kteří vám tyto dary umožnili – se za vás modlí. Oni mají starost. Bůh má starost.“
Viděli jsme jednoho muže, jak si sednul přímo na zaprášený chodník, aby si přečetl svou 
kopii The Story of Jesus a přímo hltal Ježíšovo poselství, které jsi mu pomohl poslat. A mluvili 
jsme s tolika dalšími uprchlíky jako je Adrieh (na straně 2), který byl hluboce zasažený, když 
nám říkal „To, co pro nás děláte, je úžasné!“

Díky, že prokazuješ lásku a milost našeho úchvatného Boha!
Přátelé, jako jsi ty, také pomáhají darovat jídlo pro dnešek a doufám i pro zítřek více než 100 
000 světově nejzranitelnějším dětem v našem potravinovém programu Denně plné bříško. 
Pomáháš nakrmit zoufalé děti ve 21 zemích, jako je Haiti, Severní Korea, Čína, Kambodža, 
Súdán, Keňa, Uganda, Brazílie, Peru, Thajskou a další.

Tvé dary a modlitby pomohly založit nový program Denně plné bříško v Malawi, kde 
pomáháš dávat horká jídla asi 3 253 podvyživeným dětem. Mnoho z nich jsou HIV sirotci, 
takže díky tobě jim můžeme ukázat, že se někdo stará a přichází každý den, aby je nakrmil 
a pomohl jim najít naplněný život – v těle, mysli i duši!

Prosím modli se za tyto děti a také za to abychom mohli společně pokračovat a nechávat 
růst tento potravinový program na pomoc dětem v Malawi…a ještě dál!
Jsem tak vděčný za tvou spolupráci! Pomáháš tolika hladovým, zraněným lidem všude 
po celém světě… jako uprchlíkům v Iráku prchajícím před ISIS… a zoufalým dětem ve 
21 zemích jako Malawi… nalézat život v plnosti v Ježíši!

    
      Protože život v plnosti stojí za to,

                                                 
                                            

Navštivte nás na Facebooku
facebook.com/krmtehladove

Navštivte nás na Twitteru
twitter.com/FeedTheHungry

Podívejte se na videa na YouTube
youtube.com/FeedTheHungryUSA

Jsem tak 
vděčný 

za tvou 
spolupráci! 

Pomáháš 
tolika 

hladovým, 
zraněným 

lidem všude 
po celém 

světě nalézat 
život v plnosti 

v Ježíši!
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