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Novinky ze Súdánu
Mír a obnova pro Jižní Súdán:
naše úloha

Od roku 2013, kdy v Jižním Súdánu začala
občanská válka, zemřelo téměř 400 000 lidí
v důsledku války – a hladu, který s sebou
válka přinesla.
Vedoucí místní církve biskup Bernard Oringa
říká: „Bez podpory Feed The Hungry by skoro
každý odsud emigroval do Ugandy nebo Keni.“
Biskup Bernarnd a další církevní vedoucí zůstali
během války v Jižním Súdánu a pečují o církev
a povzbuzují její členy, aby i oni měli odvahu
starat se o potřebné.

Jídlo, které jsme do těchto míst s Vaší pomocí
dodali, využili k tomu, aby udrželi mladé ve
škole. Byli schopni nasytit obrovské množství
sirotků a vdov, které byly ponechány bez
prostředků a podpory. Mnoho vězňů a kojenců
v kojeneckých ústavech by bez dodávek jídla
hladověli.
Církev se během těchto let rozrůstala, když v ní
nevěřící nacházeli Boží lásku. Slyšeli evangelium
a mnoho se jich obrátilo k Ježíši Kristu a začalo
nový život.
Nyní biskup Bernard káže naději pro svou
mladou a poraněnou zemi. Ve svém vánočním
kázání vyzval církev, aby stavěla na mírovém
ujednání, které bylo podepsáno členy vlády
v roce 2018. „Každý si musí uvědomit, že mír
začíná v našich domovech.“
Biskup také naléhal na uprchlíky, kteří se usadili
v Ugandě a Etiopii, aby se navrátili domů
a zapojili se do znovuvybudování národa a
obnovení země-dělské výroby. Uvedl, že se nikdo
nemusí bát toho, co slyší z médií. „Mír je v zemi
už přítomný, zvláště po podepsání mírového
ujednání. Lidé se učí žít v míru.“

Když začala občanská válka,
mnoho lidí odcházelo ze země.
Biskup Bernard a další církevní
vedoucí zůstali a zachránili tak
mnohé od utrpení. Během těchto
dnů se církev rozrostla. Nyní
pastor vyzývá církev, aby
přinášela lidem mír.

Zároveň apeloval na vůdce země, aby se
distancovali od systému kmenového uspořádání,
ale šli příkladem v lásce a jednotě. „Naléhavě
naše vůdce prosím – máme už dost sirotků.
Nechceme k tomu přidávat další.“
Biskup je usmiřovatel, který zná a miluje svou
zemi. V jejich snaze krmit hladové a budovat
církev v této ztrápené zemi podporujete svou
pomocí jeho i další církevní vedoucí.
Děkujeme.
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Před několika týdny mi má sedmiletá dcera
Kennedy řekla: „Nemůžu prostě jen tak chodit
každý den do školy, když vím, že jsou na
světě děti, které hladoví.“
Když jsme se ten den vrátili domů, všimla
si pekanových ořechů, které nám rostou
na pozemku, a zeptala se mě, zda bychom
všechny tyhle ořechy nemohli dát hladovějícím dětem. Chvíli jsme o tom
mluvili a ona přišla s nápadem, jak ořechy prodat a vydělané peníze darovat
Feed The Hungry.
Kennedy strávila uplynulé čtyři týdny tím, že sbírala, myla, louskala a balila
ořechy. Vstává brzy ráno, aby mohla nasbírat nějaké ořechy ještě předtím,
než jde do školy, a když pak dorazí domů, všichni společně sbíráme další.
Během prvního týdne jich nasbírala přes 20 kilogramů a my byli naprosto
ohromení, když jsme zjistili, že je všechny prodala. Říkali jsme si, že už
snad žádné další ořechy nemůžeme mít, ale díky Bohu se urodily další.
Následující týden Kennedy nasbírala téměř 44 kilogramů a opět všechno
prodala. Byli jsme si naprosto jistí, že letošní úrodu jsme už tedy sklidili,
když najednou přišla objednávka na 500 dolarů. Ona i Bůh pracovali
přesčas a byli jsme schopni nasbírat dalších 38 kilogramů!
Jsme na tuhle naši mladou dámu tolik hrdí. Na dobré jídlo pro hladovějící
chlapce a dívky – a aby se tak mohla šířit Boží láska – vybrala už 2366
dolarů. Kennedy inspirovala další dívku v církvi, která uspořádala sbírku
a vybrala tak peníze. Tyto děti jsou živým důkazem Božího záměru
rozmnožovat v nás štědrost. Jsme tak moc vděční naší církvi a naší
křesťanské škole (které obě podporují Feed The Hungry již mnoho let),
že vyučují Boží Slovo a pomáhají budovat další generaci dárců.
		— Charlie & Karina, rodiče Kennedy
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Stovky dětí se obrátily ke Kristu
na festivalu v Ugandě

Nejlepší nápady vznikají, když přátelé dají hlavy dohromady.
Na začátku minulého roku se náš tým Feed The
Hungry setkal s přáteli z Nadace Irene Gleeson (IGF)
v Kitgumu v severní Ugandě, kde vaše štědrost sytí
přes 4000 dětí. Během našeho setkání nás napadlo, že
bychom mohli uspořádat velký dětský festival, kde by
se studenti mohli shromáždit na dva, tři dny k chvále,
studiu Bible, praktickému vyučování a odpočinku.
Naše partnerské organizace s nápadem vřele souhlasily,
stejně jako naši přátelé z Feed My Starving Children.
V listopadu 2019 se tedy v Křesťanské komunitní
církvi v Kitgumu uskutečnil festival Reach 4 Life.
Místní církve pro mladé a jejich týmy zaměřující se na
hudbu a divadlo se postaraly o chválu a personál z Feed
The Hungry vedl biblické kurzy pro děti s důrazem
na hodnotu žít čistý život. Naši přátelé ze společnosti
Biblica, Mezinárodní biblické společnosti, nám poskytli
3500 vydání Nového zákona, které jsme mohli rozdat
účastníkům.

V pondělí ráno se o shromáždění dozvěděly i veřejné
školy a rušily hodiny, aby se studenti mohli festivalu
také zúčastnit.
Když začala první část, v kostele se shromáždilo
více než 4000 dětí. Místo bylo doslova nabité energií
– ve vyučování, zpěvu i tanci. Feed The Hungry
poskytovalo dětem po celou dobu festivalu jídlo.
Během trvání akce se stovky dětí zavázalo následovat
Ježíše jako svého Spasitele.
Pastor Alfred Komagum řekl dětem, že zažívají
něco, co změní příští generace, a že organizátoři mají
v plánu, aby se festival konal každoročně.
Děkujeme za to, že dáváte Feed The Hungry
příležitost podílet se na takovýchto okamžicích,
kdy hladovějící děti mohou být nasyceny fyzicky
i duchovně, a to v prostředí, které jim je schopno
ukázat, jak dobrý Bůh ve skutečnosti je.

V neděli večer se začaly shromažďovat děti z komunit
okolo Kitgumu. Přijížděla nákladní auta plná dětí.
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Navštivte nás na Facebooku
facebook.com/krmtehladove

Navštivte nás na Twitteru
twitter.com/FeedTheHungry

Podívejte se na videa na YouTube
youtube.com/FeedTheHungryUSA

