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 Biskup Bernard opět v ČR 
 V druhé polovině letošního září chceme opět po dvou letech v České republice přivítat bratra bis-kupa Bernarda z Jižního Súdánu.  Bernard, biskup episkopální církve, je od sa-mého počátku klíčovou osobou v naší službě v Již-ním Súdánu. Bernard stojí v čele diecéze se sídlem v Toritu, hlavním městě regionu Eastern Equato-rial na jihu země asi 60 km od hranice s Ugandou. Spolu s Bernardem přijede jeho manželka, všemi nazývaná „mama Suzie“.  V těchto dnech zajišťujeme hostům vstupní víza a plánujeme příjezd, což ovšem není vůbec jednoduché, ani levné. Návštěvu z Jižního Súdánu musí totiž schválit všechny země tzv. Schengen-ského prostoru a i přes úctyhodnou hromádku pa-pírů a razítek nemá host do poslední chvíle jisté, že bude na půdu EU vpuštěn. Musí počítat až s ně-kolikatýdenním čekáním v etiopské Addis Abebě, kde je nejbližší české velvyslanectví, které může definitivně vystavit vstupní povolení. V situaci, kdy migrační vlna do Evropy přivádí zástupy pří-chozích bez jakýchkoliv dokladů, nad touto „vízo-vou politikou“ kroutíme nevěřícně hlavou, máme nicméně naději, že vše se v dobré obrátí a naši přá-telé v půli září zdárně a bezpečně dorazí. Naši hosté stráví první část třítýdenního po-bytu na Ostravsku a vůbec na Moravě, poté na-vštíví pastorální konferenci Církve bratrské a dru-hou část pobytu stráví převážně v Čechách. Plánu-jeme návštěvy ve sborech, přednášky, besedy a setkání. Máte-li zájem setkat se s hosty či rov-nou je přivítat u vás, určitě se ozvěte!      Sestavujeme tým pro 2017 

 Zahájili jsme přípravy na vyslání týmu v lednu 2017. Prioritou zůstává vyučování, vzdělávání a formace sborových pracovníků. Rádi bychom naše dopo-sud „mobilní vyučování“ posouvali směrem ke stabilní základně, kterou by mohlo být vzdělávací středisko v Ame. Za perspektivní máme rovněž misijní cesty po vesnicích s filmem Ježíš, na které byl minule velký ohlas.  Prosíme vás proto: Pomozte nám pokrýt ná-klady na pobyt a stravu místních účastníků našich kurzů! Ubytovat a pohostit ty, které zveme k se-minářům, je nejen kulturně nezbytné, ale pro vět-šinu místních by bez této podpory bylo vyučování 

nedostupné. Pomozte nám také připravit kvalitní studijní materiály pro účastníky kurzů! Shromaž-ďujeme nejen finance, probíhá také průběžná sbírka anglických Biblí, biblické a studijní litera-tury, výukových materiálů pro děti a mládež. 
 

 Kam putují vaše finance 
 Spolek pro Jižní Súdán zahájil činnost loni na pod-zim, kdy se stal nástupcem sdružení ISACHAR. Po-stupně převzal více než 800 000 Kč, shromáždě-ných v minulých letech ISACHAREM na podporu práce v Jižním Súdánu. Od začátku roku 2016 jsme shromáždili dalších více než 100 000 Kč. Podporují nás nejen dlouhodobí partneři, jimiž jsou zejména křesťanské sbory, ale přibývá i drobnějších dárců, zejména zásluhou přednášek a besed, na nichž představujeme naši misijní práci, ale naplňujeme i další z cílů spolku: šířit informace o Jižním Súdánu a přispívat k navazování spolupráce a přátelství. První velikou akcí spolku byla lednová cesta sedmičlenného týmu. Náklady na cestu činily při-bližně 30 000 Kč na osobu, což bylo hrazeno pře-vážně z příspěvků členů týmu (ať již s vlastních zdrojů, z podpory sborů či sponzorů). Během cesty jsme předali mzdy na 1. pololetí (viz níže), dar pro sirotčinec v Toritu 1600 USD a příspěvek na výstavbu střediska v Ame (více na str. 2). V Jižním Súdánu podporujeme 3 pracovníky, jejichž mzdu (150 USD měsíčně) financují spon-zoři: William v Toritu (CB Most), Joan (Zdravotní středisko BORMED Ostrava) a Jonah v Ofirice (CB Šeberov).  Máme velikou radost, že se podařilo nalézt poštovní spojení (přes Ugandu), a letos na jaře jsme tak mohli vypravit již 3 balíky léků, zdravot-ního materiálu a dárků do Ofiriky a také (díky štěd-rosti dárců) tablet pro Jonáše a Joan.   

Biskup Bernard a mama Suzie v Ostravě v roce 2013 
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Spolehni se na to, že Boží dílo konané Bo-žím způsobem nebude nikdy postrádat Boží zaopatření. 
Hudson Taylor ( *1832),  zakladatel China Inland Mission  

 

 Služba smíření 
 Lidé Jižního Súdánu mají za sebou nejen 50 let občanské války v boji za nezávislost na muslim-ském severu, ale i dlouhou historii střetů mezi černošskými kmeny. Nedávno to byl krvavý kon-flikt mezi Dinky a Nuery, který se táhl dva roky a mírovou dohodu se podařilo uzavřít až vloni na podzim. Jenže mírová dohoda a klid zbraní ještě není skutečný mír mezi lidmi, takový, jaký by si mnozí z nich opravdu přáli. Tamní křesťané jsou si této potřeby vědomi a církve se snaží sloužit, jak jen mohou a umějí. Také při našem vyučování se téma odpuštění a smíření setkávalo s mi-mořádným ohlasem. Vždyť právě v tom je přínos křesťanské víry a praxe do mezilidských vztahů zcela jedinečný.       Služba odpuštění a smíření je téma, které nás teď začíná propojovat i s Danielem Greenem, křesťanským psychologem z Wisconsinu (USA), který již léta slouží i u nás. Mimoto pomáhal i na Haiti, a také v africké Rwandě, odkud je jeho svě-dectví. Letos v červnu navštívil Daniel Green ČR, se-tkal se se svým dlouholetým přítelem Rosťou Staňkem, a sešel se i se členy Spolku pro Jižní Súdán. V listopadu je Daniel se svým týmem zván ke službě přímo v Jižním Súdánu! V zadání je vyu-čování asi 100 místních pracovníků křesťanské humanitární organizace World Relief o tom, jak se vypořádat se ztrátou. Rosťa Staněk je také přizván do týmu, což může přinést spolupráci užitečnou pro obě strany. Budeme vděčni za vaše modlitby za tuto konferenci o smíření, kte-rá se koná v Jubě ve dnech 7. – 11. listopadu 2016. 

 V roce 1994 došlo ke genocidě ve Rwandě, kdy bě-hem několika měsíců radikální Hutuové vyvraždili mačetami na 1 000 000 Tutsijů a umírněných Hutuů a 2,5 milionu lidí bylo vyhnáno z domovů. I když se pak situaci podařilo uklidnit, mezi Hutuji a Tutsiji zůstala strašlivá rána, hluboká propast, nahroma-děná bolest, nenávist a hněv.   V roce 1996 pozvali Greena a jeho tým, aby jim pomohli v procesu usmíření. Vyprávěl, jak se na shromáždění sešlo asi 500 lidí, 250 Hutuů a 250 po-zůstalých Tutsijů. Shromáždění začalo v 9 ráno, každá skupina na opačné straně sálu, zaraženě mlčí. Program o usmíření… mlčí. Písně… mlčí. Modlit-by… mlčí. Poledne, oběd… mlčí. Odpolední pro-gram… mlčí. Večeře… mlčí. Večerní program… mlčí. Okolo půlnoci jedna starší žena vstala – všichni ji znali, bývala manželkou známého a oblíbeného kazatele. Její muž i synové byli zabiti, dcery znásil-něny a dvě z nich zabity. Z celé rodiny přežila tato žena s jednou dcerou. Přešla místnost k Hutuům, mezi nimi seděli i ti, kteří vyvraždili její rodinu 

a znásilnili její dcery. Řekla: „Musím vám vyznat svůj hřích. V srdci jsem vás nenáviděla za zlo, které jste spáchali. To, co jste udělali, bylo zlé. Moje nenávist je také zlá. Vyznávám svoji hořkost. Jsem vděčná, že mi Pán odpustil a prosím, jestli byste mi taky jednou mohli odpustit. Jako mě Bůh odpustil můj hřích, nabízím vám odpuštění.“ Poté se posadila. V místnosti zavládlo ticho. Tu se ozval pláč. Muži, kteří se dopustili násilí vůči ní a její rodině, začali plakat, hořce plakat, a vyznávali jí svá provinění. Ona k nim přišla a každého objala. Pak i ostatní začali vstávat a vyznávat viny jeden druhému.  Dělo se tak až do rána, kdy shromáždění vyvr-cholilo společnými chválami a vroucím uctíváním Pána. Protože ta žena byla jako vdova nezajištěná, rodina útočníků přijala ji i její dceru k sobě, aby se o ně postarala. Rodiny, které se zúčastnily tohoto shromáždění, žijí spolu v pokoji a v lásce.  
 (Podle vyprávění Daniela Greena zapsal RS)   
 Ame: stavba biblické školy  pokračuje 

 

  Vesnice Ame má strategickou polohu při jediné asfaltové silnici v celé zemi spojující hlavní město Jubu s městem Nimule na hranici s Ugandou. Poblíž Ame je rozsáhlý areál bývalého tábora pro uprchlíky, který kdysi vybudovalo OSN, ale dnes už z něj zbyly jen ruiny zarostlé v buši.  Na přímluvu biskupa Bernarda nám místní ná-čelník nechal celý areál zadarmo s  podmínkou, že ještě letos zahájíme výstavbu.  Na zahájení prací a obnovu prvního objektu jsme v lednu věnovali 1500  USD v hotovosti a slíbili ještě letos přispět dalšími 500 USD. Neexistuje však dosud způsob, jak peníze do Jižního Súdánu poslat. Jediný způsob je předat hotovost, což bude možné při návštěvě biskupa Bernarda u  nás na podzim, kdy také očekáváme čerstvé zprávy.  
     

Práce na obnově nejzachovalejšího objektu pokračují 
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 Aby pomoc nezraňovala   
 Bajka, vyprávěná jednou africkou ženou, praví: „Slon a Myš byli nejlepšími přáteli. Jednoho dne Slon řekl: „Myško, udělejme si večírek.“ Zvířátka se shromáždila zblízka i zdáli. Jedlo se, pilo, zpí-valo a tancovalo. A nikdo netančil tak nadšeně jak Slon. Když bylo po všem, Slon se ptá: „Myško, už jsi někdy byla na lepším večírku?“ Ale Myška neodpovídala. „Myško, kde jsi?“ Rozhlížel se po přátelích, a pak ztuhl hrůzou. Myška leží u jeho nohou. Její tělíčko zadupáno do prachu, roz-šlápnuto velkou nohou jejího nadšeného přítele, Slona… Tak to někdy vypadá, když děláme misii s vámi Američany. Je to jako tanec se Slonem,“ uzavřela bajku africká žena. „Slon nechtěl Myšce ublížit, jen mu včas nedošlo, jak to může dopad-nout, když bude tancovat.“ Podobně to může dopadat s krátkodobými misijními výpravami do chudých komunit, dodá-vají autoři knihy „Když pomoc zraňuje“. Pokouše-jí se v ní kriticky zkoumat zkušenosti a varovat před úskalími, do nichž může misionáře zavést i dobře míněná snaha pomoci.  Jakým nebezpečím je nutno čelit? Očekávání rychlých výsledků a rychlého dosažení cílů; nut-nosti podávat příznivé zprávy sponzorům ("Úkol splněn: vykopána jedna studna, nasyceno tisíc hladovějících, získáno padesát duší pro Krista"); nedostatku času na budování hlubších kvalitních vztahů. V důsledku toho se projekt může stát důležitějším než lidé, kterým má být pomoženo. Podstatná část knihy je pak o tom, jak sloužit v chudých komunitách, specificky i při krátkodo-bých misijních výpravách, tak, aby služba byla opravdu pomocí. Pro sebe si beru jako poučení: (1) Ptát se, naslouchat, učit se - a na základě toho teprve učit a pomáhat; (2) Být místním lidem partnerem, spojit jejich i naše síly a zdroje do-hromady; (3) Vracet se opakovaně, dlouhodobě, budovat hodnotné vztahy.  Díky Bohu, že takto to vlastně děláme už od začátku. Každý rok aspoň jedna výprava do okolí Toritu, budování vztahů s biskupem Bernardem a s jeho spolupracovníky Williamem, Solomo-nem, Jonášem a Joan… Taky zjišťujeme, že pro pomoc při rozvoji soběstačnosti z místních zdro-jů jsou mnohem povolanější, než my „kawadžo-vé“ ze Západu, jejich sousedé z Ugandy a z Keni. Ti je učí pálit cihly, pěstovat nové a výnosnější plodiny. My pak podporujeme ty, kteří to umí na místě lépe, než my, a sami sloužíme tím, o co jsme hlavně žádáni – vyučováním z Bible.    

 
 Podle knihy: Steve Corbett & Brian Fikkert:  When Helping Hurts (2009) zpracoval Rosťa Staněk 

Přednášky a besedy v ČR 
 Přednášková činnost, do níž se aktivně zapojili všichni členové týmu, se zdárně rozvíjí. "Vyprávění a promítání z lednové výpravy jsem měl od února do června na deseti místech, hlavně v severních a východních Čechách," říká Rosťa Staněk. "Často na církevní půdě, povětši-nou v provedení pro širokou veřejnost, také v knihovně, divadle, v klubu, ve škole. Dohroma-dy asi pro 600 lidí. V září se chystám na presenta-ci Jižního Súdánu v Náprstkově muzeu v Praze.  Zkušenosti všech přednášejících jsou obdob-né: Posluchači se o téma zajímají, zůstávají i dlouho po programu s mnoha otázkami. Nejčas-tější dotazy směřují k všednímu životu: jídlo, vo-da, nemoci, doprava, počet manželek a dětí, a vůbec vztahy mezi lidmi v rodinách, mezi kme-ny. "Znovu a znovu si uvědomuji, jak těžko se zprostředkovává zkušenost jakoby z jiného svě-ta, hlavně to, jak moc můžeme být vděčni za všechno, co máme. A také, jak jsme my lidi vlast-ně stejní, a co všechno prožíváme podobně: ra-dost, bolest, ztrátu, zármutek, vinu, odpuštění, smíření." uzavírá Rosťa. 
 Holistická misie v Ofirice  

  Ofiriha je oblast několika vesnic hodinu cesty  jihozápadně od Toritu. Není zde žádná civilizace, nevede sem silnice, žádná infrastruktura ani ob-chod. Předloni církev vybudovala zdravotnické střediska a s její podporou se práce zvolna rozvíjí. Joan, mladá zdravotnice z Ugandy chápe svou práci v Ofirice jako službu Bohu. Pobyt v tak ne-rozvinuté části země je pro Uganďany značným propadem v životní úrovni. Pravidelně posílá emailem zprávy o počtech ošetřených a spektru diagnóz (200-400 pacientů měsíčně; hlavně ma-lárie, průjmy, tyfus, drobná zranění). Její mzda je hrazena z peněz českých dárců (zdravotní stře-disko BORMED z Ostravy). Hlavní problémy jsou: jazyková bariéra (teprve se učí místní jazyk), ne-dostatek zdravotního materiálu (až nedávno se nám podařilo poslat první balíky se zdravotním materiálem, léky a dárky), malá podpora od do-morodců (zdravotní péče je poskytována zdar-ma, ale místní nepodporují misii ani potravinami) a špatná dostupnost (při návratu z dovolené měli dosti škaredý pád na motorce). Jonáš je učitel – ale škola se teprve staví. Za-tím pomáhá Joan, pracuje na políčku (nedávno nahlásili první úrodu a tedy, jak psali „konec hla-du“) a  zároveň se (coby kazatel a misionář) snaží založit v oblasti církev. Jako dobré znamení vidí-me, že se oba vrátili do Ofiriky po velikonoční dovolené v Ugandě. Zůstat v civilizaci a v bezpečí v Ugandě pro ně bylo určitým pokušením. 
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 Spolek pro Jižní Súdán 
 IČ: 04392213 Třebovická 5114/106, 22 00 Ostrava tel: 602 323 941  email: rostislav.stanek@cb.cz 
 Aktuální informace o projektu                             a modlitební náměty naleznete na blogu: http://jiznisudan.blogspot.cz 
 bankovní spojení: 272583385/0300  

  Spolek pro Jižní Súdán je dobrovolným, ne-vládním, neziskovým spolkem občanů, kteří se v něm spolčili s cílem podpořit a rea-lizovat duchovní a humanitární pomoc lidem v zahraničí i v České republice, zejména pak v Jižním Súdánu, a to v souladu s biblickými principy, jejichž dokonalým vzorem je učení a život Ježíše Krista. K naším cílům patří zejména vzdělávací činnost, humanitární činnost a komunitní rozvoj, podpora rodiny a kultivace mezilidských vztahů, práce s mládeží.  
PPoozzvvěěttee  nnaaššeehhoo  zzáássttuuppccee  kk  pprreesseennttaaccii  pprroo--jjeekkttuu!! Rádi přijedeme, představíme projekt, zodpovíme dotazy, navážeme osobní spolu-práci. Je možno domluvit kázání či vyučování na téma misie či třeba diskusní setkání o situaci v Jižním Súdánu a možnostech po-moci a spolupráce.   

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Možnosti podpory projektu: 
 o přímluvné modlitby; 
o pořádání přednášek a besed o Jižním Súdánu ve sborech, na školách, v knihovnách; 
o pozvání hostů z Jižního Súdánu do sboru a péče o ně, pomoc s organizováním besed; 
o shromažďování anglických Biblí a biblické literatury, materiálů pro nedělní školy; 
o zasílání balíků s podporou pro sirotčinec v Toritu i pro středisko v Ofirice; 
o udržování emailové či sms korespondence s místními absolventy kurzů;   
o účast v příštím výjezdu v lednu 2017 (vyučo-vání služebníků, vedoucích mládeže, promí-tání filmu Ježíš, logistika); 
o možnost dlouhodobého pobytu v Toritu    (práce s dětmi, mládeží a sirotky); 
o zapojení do práce Spolku pro Jižní Súdán. 
  Oblasti služby (a variabilní symboly                       pro finanční dary na jejich podporu):  
  Služba v Jižním Súdánu obecně: 001   náklady projektu obecně 002  vyslání týmu, letenky, víza 003  návštěva Jihosúdánců v ČR 
  Vyučování pastorů a církevních pracovníků: 101  stravování a ubytování místních účastníků          seminářů  (cca 100 Kč na studenta a den) 102  studijní materiály, certifikáty 
  Vyučování vedoucích mládeže a nedělních škol: 201  stravování a ubytování místních účastníků          seminářů  (cca 100 Kč na studenta a den) 202  studijní materiály, anglické Bible 
  Evangelizace filmem Ježíš: 301   projektor 302  elektrocentrála 
  Biblická škola v Ame: 401   stavební materiál, výroba cihel 402  studna 403  zemědělský program 
 Ofirika: 501   holistická misie v Ofirice obecně 502  Joan, zdravotní sestra 503  Jonáš, její manžel, učitel a evangelista 
 Torit: 601   služba biskupa Bernarda 602  sirotčinec v Toritu: přístavba nové budovy 
 Jakýkoliv dar má smysl a význam, děkujeme! Dary lze podle § 15 odst. 1 zákona 586/1992 Sb. uplatnit pro snížení základu daně. Každý dárce obdrží po-tvrzení o svém daru.   


