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«ervenci jsem byl v Nikaragui
poprvé osobn³. ,esko m³lo
kdysi intenzivní nadstandardní
vztahy s touto vzdálenou zemí.
Poodjet z hlavního m³sta je stejn³
dõležité jako všude jinde ve sv³t³.
Díky úžasným prõvodcõm jsem se
dostal na ta místa, kde otcové rodin
na farmách v džungli vyd³lají na 14
hodinové sm³n³ 70,- K« za den a za
cestu do m³sta, kde mohou nakoupit,
dají 25,- K« a za cestu zp³t s nákupní
taškou 45,- K«. Musíte tedy jeden
den vyd³lávat na cestu tam a zp³t,
abyste za mzdu z druhého dne mohli
koupit n³co málo skromného pro svou
rodinu. Zkoušel jsi n³kdy ud³lat nákup
na dva dny pro «tyâ«lennou rodinu
za 70,- K«? Neumím si to sám moc
pâedstavit. A to platí jen pro ty, kteâí
mají to št³stí a byli na farmu najati.
(pokra«ování na stran³ 2)
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PLNÁ BŐÍŠKA V NIKARAGUI
O to krásn³jší bylo, když jsem mohl vid³t, jak místní
církve otevâely v týdnu svá pâístâeší, kde o víkendech
poâádají bohoslužby, a ud³laly z nich distribu«ní centra
pro hladové d³ti. V Nikaragui s Feed The Hungry takto
spolupracuje pâes 380 takových distribu«ních center
v církvích a kâesëanských školách a dáváme ob³dy více
než 38.000 d³tem. Ve v³tšin³ t³chto distribu«ních center
najdeš hrdiny, jejichž jména nikdo nezná a ani je asi nikdy
nepozná. Jsou to místní kâesëané, kteâí se podobn³ jako
ty nemohli dál dívat na bídu, ve které musí n³které tyto
d³ti žít, a ujali se toho, že potraviny, které jsme díky tvé
podpoâe zakoupili, prom³ní v chutný ob³d. Mnohokrát
to d³lají zdarma, den za dnem, bez potlesku divákõ, bez
fotek v médiích, jenom s touhou nasytit hladová bâíška
a vypráv³t d³tem pâíb³hy o Kristu.
Je to krásný pohled, když se po ob³d³ menší skupinky
d³tí od tâíletých až po šestnáctileté trousí rõznými sm³ry.

(pokra«ování ze strany 1)

Mizí mezi stromy, starší pomáhají t³m drobou«kým
pâekonat strmý sráz nebo obrovský kmen padlého
stromu. A ty víš, že ve chvíli, kdy se v³tve džungle
neslyšn³ vrátí do své põvodní polohy za mizícím
hlou«kem d³tí, jejich bâíško je plné jídla a jejich srdce je
plné Boží lásky. Protože na n³ n³kdo myslel a vzdal se
«ásti svého pohodlí, daroval a modlil se za tyto mali«ké
i dospívající.
Jsem vd³«ný za partnery, jako jsi ty.
Má to smysl.
D³kuji
Daniel Skokan
aeditel Krmte hladové

Dalších 12.000 d³tí bude potâebovat
naši pomoc
Nikaragua prošla náro«nou historií. Stále se vzpamatovává z desetiletí nestability, ob«anské války trvající 10 let
a âady pâírodních katastrof. To všechno z ní u«inilo jednu z nejchudších zemí západní polokoule.
Dva z p³ti obyvatel Nikaraguy žijí v chudob³. Dva ze tâí lidí ve venkovských oblastech žijí za mén³ než 25,- K« denn³. Necht³jí takto žít. D³ti v Nikaragui potâebují oby«ejné v³ci: vhodné jídlo, «istou pitnou vodu, možnost chodit
do školy a poté práci, která jim zajistí budoucnost.
Druhý nejv³tší program Krmte hladové, Denn³ plné bâíško, v Nikaragui poskytuje jídlo pro více než 38 000 d³tí na
více než 80 rõzných místech. Byli jsme ale požádáni, abychom do programu pâibrali dalších 12 000 d³tí a tak navýšili
celkový po«et d³tí, které budou dostávat teplé jídlo alespoÒ jednou denn³, na 50 000.
95 % d³tí v potravinových programech Krmte hladové chodí do školy. D³ti – jakmile jsou jednou pâidány do programu – mõžou zõstat po celou školní docházku. Dosažení 6. tâídy je ohromný úsp³ch.

Pro« te® ?
Nikaragua tento rok trp³la mnoha pâírodními katastrofami, z nichž se mnohým v
médiích dostalo jen velmi málo pozornosti. Byl to hurikán Otto, sope«né erupce,
zem³tâesení, sucho v jedné «ásti zem³
a záplavy ve druhé. Byl to rok devastace
a pâírodních pohrom.
D³ti, které se nedaâí nakrmit, jí z odpadkõ,
vybírají popelnice a své dny tráví hledáním
jídla nebo žebráním o n³.
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NIKARAGUA
NIKARAGUA JE STÁT V LATINSKÉ
AMERICE.
JEJÍ POPULACE ČÍTÁ PŘIBLIŽNĚ
6 MILIONŮ OBYVATEL, Z NICHŽ
43% ŽIJE ZA MÉNĚ NEŽ 50,- KČ DENNĚ
A 32% ZA MÉNĚ NEŽ 25,- KČ DENNĚ.

KDYSI OPUŠT4NÁ, DNES ROZDÁVÁ JEŽÍŠOVU LÁSKU
Josefa je patnáctiletá dívka v programu Denn³ plné bâíško v Nikaragui. Její matka, která byla prostitutka závislá na
drogách, ji opustila, když byla ješt³ miminko. Zachránila a vychovala ji její babi«ka. Když bylo Josef³ 8 let, Krmte
hladové v její komunit³ otevâelo potravinový program,
do kterého se zapojila. Ve svých 11 letech dostala svou
první Bibli a také vyznala svou víru. Dokonce se modlila za
obnovení svého vztahu s matkou a za to, aby její maminka
poznala Ježíše. Když bylo Josef³ 12, její matka se vrátila
a âekla, že chce obnovit jejich vztah a chce, aby žila Josefa
s ní. JoseƤna babi«ka byla proti tomuto návrhu, ale nakonec
Josefa odešla se svou matkou. Ta se ji ihned pokusila prodat
do nev³stince, ale JoseƤna babi«ka – která n³co takového
tušila – uv³domila úâady a Josefa byla zachrán³na pâed
prodejem.
Dnes Josefa každý sobotní ve«er káže 110 mladým lidem
a také slouží t³m, kteâí jsou v potravinovém programu.

MODLI SE S NÁMI ZA D4TI JAKO JE TANIA ORTIZ
Krmte hladové v Nikaragui za«alo pâed rokem podporovat potravinové centrum v Tangaâe v Managui, kam «tyâikrát
týdn³ pâichází 200 d³tí. Ty tady dostanou výživné jídlo a mohou slyšet o Ježíši. Toto centrum Rayito de Luz (Paprsek
sv³tla) otevâel 20. bâezna 2011 pastor Valeriano Manzanares a nadále pokra«uje ve služb³ pro Boží slávu.
Tangara je «tvrë v Managui a je plná drog, alkoholu
a zneužívání jak na ulicích, tak i v rodinách. Pastor Valeriano
toto centrum pojmenoval Rayito de Luz (Paprsek sv³tla), aby
mohlo záâit sv³tlem takovým rodinám.
Mezi t³mito 200 vzácnými a milovanými d³tmi jsme našli Taniu Ortiz, krásnou desetiletou hol«i«ku s úžasným sv³dectvím.
Taniu Ortiz ve 3 letech opustila její matka, která byla prostitutka. Tania nyní žije se svým otcem alkoholikem, který se
o ni rozhodn³ nestará tak, jak by si zasloužila. Tania neumí
«íst ani psát, protože nechodí do školy. V³tšinu «asu tráví
na ulicích a prochází se mezi t³mi opilými a zdrogovanými
lidmi, «elí hladu a nebezpe«í. Svou rodinou není milovaná
a zvažovali, že ji odloží do sirot«ince.
B³hem poslední doby se ale její život za«al prom³Òovat:
navšt³vuje potravinové centrum, «asto slyší o Ježíši, baví se
s dalšími d³tmi, pâijímá lásku od pracovníkõ centra a Pastor
Valeriano ji dou«uje doma.
Skrze tyto lidi Tania zažívá nekone«nou Boží lásku. Je jedním
z tisíce d³tí, které jsou v Nikaragui denn³ prom³Òované Boží
mocí, vašimi modlitbami a vaší pomocí.

ZPRAVODAJ

|

3

Feed The Hungry,
nadační fond
Krmte hladové
P. O. Box 49
158 00 Praha 5
www.krmtehladove.cz

VZDALI SE POHODLÍ, ABY
SLOUŽILI NEJSLABŠÍM
Jsme Ken a Kendra Doutt a spole«n³
s našimi d³tmi Kadenem, Kalebem a KyAnnou sloužíme jako misionáâi.
Jsme v úžasu nad tím, jakou lásku mají
naše d³ti pro Nikaraguu a její obyvatele.
Bõh se o n³ dobâe staral b³hem našeho
pâesunu ze Státõ do Kostariky, kde jsme
absolvovali jazykovou školu a po ní odjeli
do zem³ našeho poslání – Nikaragui.
V roce 1999 jsme se s manželem vzali
a sloužili jsme jako pastoâi mládeže po
dobu 8 let. Nicmén³ jsme oba už od mládí
m³li srdce pro misii. Vždycky jsme v³d³li,
že se v Božím dokonalém «ase pâest³hujeme na plný úvazek na misijní pole.
V prosinci 2006 nám Pán umožnil spln³ní
našeho snu a stali jsme se misionáâi na
plný úvazek. V dubnu 2007 jsme za«ali
pracovat pod Assemblies of God World
Missions a «asem jsme za«ali spolupracovat s Krmte hladové.
V prosinci 2007 jsme prodali a sbalili
veškerý náš majetek v USA a s p³ti«lennou
rodinou jsme se pâest³hovali do Nikaragui
– na místo, které te® nazýváme domovem.
D³kujeme za vaši lásku, podporu a modlitby b³hem této cesty, kterou pro nás
všechny Bõh vymyslel.
Kendra Doutt
âeditelka Krmte hladové Nikaragua

Pro tebe od
Daniela Skokana
Drahý pâíteli,
žijeme v turbulentní dob³. Ve Spojených státech
zni«ily hurikány Harvey a Irma desetitisíce domovõ. Lidé umírali, byli zran³ní, odâíznutí od energií, potravin i pitné
vody. Již nyní je podle rychlých prõzkumõ jisté, že tisíce a možná
desetitisíce lidí pâišly o všechno a nikdy se nevrátí domõ. S tím, co si pâi
evakuaci odnesli, se odst³hují a zatím ani neví kam. Samozâejm³ ti nejchudší a rodiny s d³tmi to budou mít nejt³žší. Americká kanceláâ FEED
THE HUNGRY vyvíjí ve spolupráci s místními církvemi neustálé úsilí.
Již druhý týden pracují bez pâestávky a n³kdy i bez spánku, aby mohli
posílat a distribuovat pomoc t³m nejpotâebn³jším. Díky, že se s námi
za postižené i za ty kdo pomáhají modlíš.
Sou«asn³ postihly Nepál záplavy, pâi kterých zahynuly desítky lidí.
I zde n³mecká a australská kanceláâ FEED THE HUNGRY ve spolupráci
s odvážnými nepálskými kâesëany intenzivn³ pomáhá, aby se k v³âícím
i jejich sousedõm dostala alespoÒ základní pomoc ve jménu Ježíše
Krista.
Nevím, jak bych vyjádâil svou vd³«nost, když vím, že pâi tom všem, co
se d³je a kde všude se snažíme reagovat na volání o pomoc po pâírodních katastrofách, stále ješt³ zvládáme dodržet svõj slib tém³â 150.000
d³tem po celé zem³kouli. Denn³ tak každé z t³chto d³tí dostává alespoÒ jedno teplé jídlo.
Je to díky tob³ a tvé neuv³âitelné št³drosti a taky díky tvé v³rné pravidelné podpoâe! D³kuji.
Na tyto strádající ob³ti katastrof a d³ti v chudých oblastech se vždy
mõžeme dívat rõznými pohledy. Mõžeme vid³t situaci, jak je nyní t³žká.
A je rozumné si to uv³domovat. Mõžeme se dívat s podezâením, že
pomoc n³kdo zneužije nebo že si za to mõže sám. A je moudré zvažovat všechna rizika. Také se mõžeme dívat o«ima nad³je. Co když jídlo
dorazí do rukou t³ch, kteâí ho skute«n³ potâebují. Co když jim skute«n³
pomõže pâijít do školy. Co když jim skute«n³ ukáže Ježíšovu lásku?
Co z takových d³tí mõže jednou být.
Asi platí vše najednou. Díky, že se na sv³t díváš o«ima Ježíše Krista.
Díky, že pomáháš t³m nejmenším, aby k N³mu mohli pâicházet.
Má to smysl!
S láskou za hladové

Daniel Skokan, âeditel FTH ,R
Navštivte nás na Facebooku
facebook.com/krmtehladove

Navštivte nás na Twitteru
twitter.com/FeedTheHungry

Podívejte se na videa na YouTube
youtube.com/FeedTheHungryUSA

