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zástupce ředitele Základní školy LEA v Dongobeshi - madam Lydia s dětmi ze čtvrté třídy

PODZIMNÍ

VÝJEZD

Ve
dnech
5.-20.října
jsem
měl
možnost zúčastnit se podzimní misijní cesty
do Tanzanie spolu s milými přáteli z Košic:
pastorem Ondrejem Kolárovským, emeritní
středoškolskou matematičkou Marií Velebnou
a ředitelkou ZŠ Milenkou Kačmarčíkovou.
Obdivoval jsem obě dámy, že se daly
na takovou cestu. Jejich učitelské zkušenosti
ovšem byly jedním z velkých bonusů naší cesty.
Mezi
naše
hlavní
cíle
patřilo:
1. navštívit naše přátele a partnery
z Evangelické luterské církve v Tanzánii,
působící v oblasti Dongobeshe, a posloužit
kázáním
a
vyučováním
ve
sborech,
2. navštívit partnerské školy, zejména
základní školu LEA School v Dongobeshi
a střední školu Yedidias v Maretadu
(tu sponzorují zejména přátelé ze Slovenska),
3. provést supervizi projektu INVYT, v rámci
kterého působí v Dongobeshi dvě dobrovolnice
– Lucie Mannheimová a Silvia Žiaková.
K mým osobním cílům pak patřila zejména
návštěva misijní stanice Malolo a setkání
s evangelistou Elishou Johnem a jeho
snoubenkou Esther (bohužel jsme nemohli
zůstat o dva týdny déle, abychom se zúčastnili
jejich svatby…). Tyto projekty podporujeme
jako sbor v Českém Těšíně i individuálně.
Myslím, že se nám tyto cíle podařilo
naplnit s velkým užitkem pro nás samé a věříme,
že i pro naše hostitele. Ondrej a já jsme navštívili
celkem 9 sborů a kazatelských stanic, kde jsme
při různých příležitostech zvěstovali slovo
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a vyučovali. Pro oba to byla úžasná mezikulturní
zkušenost a požehnaný čas vzájemné duchovní
podpory a povzbuzení. Potřeba biblického
vyučování je tam (podobně jako i u nás) velká.
Návštěva škol a setkání s dětmi i učiteli je
kapitola sama pro sebe. Dojemné je rozdávání
dopisů od sponzorů. Je úžasné vidět, jak se
školy rozvíjejí. Zvláště LEA School je na vysoké
úrovni i v celostátním srovnání. Ale ten dril,
který musí děti zvládnout je neskutečný…
Přemýšlíme
o
možnosti
podpory
poznávacích výletů, slyšíme o potřebě postavit
novou školu v údolí Yaeda Chini, vidíme potřebu
podpory učitelů. Ukazuje se, že ta je stejně
důležitá, jako podpora dětí. Každé příští výpravě
přejeme aspoň jednoho pedagoga v týmu.
Nikdo z nás ještě v Tanzanii (a na jižní
polokouli vůbec) nebyl, a tak jsme velmi ocenili
obrovskou pomoc ze strany dobrovolnic
Lucky a Silvie při organizaci našeho pobytu.
Už po měsíci byly schopny se směle
pohybovat v místním prostředí a usnadnili
nám komunikaci s domorodci. Ve službě
dětem i učitelům odvádějí skvělou práci.
Toho, co by se dalo dělat a rozvíjet, je
mnoho. Stejně jako dojmů a poznatků, které
jsme si odvezli domů. Doufám, že i místní
měli z naší služby užitek, tak jako my z jejich.
Jsem vděčný, že mi byla dána možnost
zakusit něco z tohoto příběhu! Velké díky
dárcům z mého sboru v Českém Těšíně,
pastoru Michalu Klusovi a celému týmu DA.
Martin Piętak

Pokud
se
máme
ohlédnout
za uplynulými měsíci, zase uvidíme, že
se věci trošku mění. Opět máme 5 nově
podporovaných osob, z toho jsou 3 děti,
které jsou ve škole LEA a dva evangelisté,
kteří začali tříleté studium ve škole Waama.
V minulém období započaly svoji
službu i naše dobrovolnice. To pomáhá i nám
s komunikací a tak jsme rádi za novinky,
které skrze ně dostáváme. Ale o jejich
službě si můžete přečíst více na jiném místě.
Velkou pomocí je to, že nám holky zasílají
fotografie. Takže jsme mohli vidět to, jak se
vyvíjela stavba nových tříd. Jsme v procesu
finálních úprav nové třídy v Základní škole LEA
v Dongobeshi. Rozhodli jsme se také, že během
prosincových prázdnin vymalujeme všechny
stávající třídy. Můžete se zapojit do sbírky
na barvy. Jeden kbelík barvy stojí 430 Kč.
Měsíc září byl důležitým měsícem
pro všechny sedmáky, protože základní škola
končí sedmou třídou. Přestože školní rok končí
až v listopadu, v září děti dělají celostátní
závěrečné testy. Letos máme tyto závěrečné
testy poprvé, protože teprve tento rok máme
ve škole první sedmáky. Dle závěrečných testů
se potom rozhodne o dalším pokračování. Žáci
mohou pokračovat na střední škole, kterou
LEA také loni otevřela, nebo se třeba jít někde
vyučit. Na začátku listopadu jsme se dozvěděli,
že žáci školy LEA dosáhli v konkurenci
136 škol v okrese úplně nejlepšího výsledku.
V kraji se umístili na 5.místě z 558 škol.
Kromě základní školy máme mnoho
absolventů i jinde. V létě promoval Esau
Israel. Ukončil tak své studium na Biblické
škole Waama. Nyní převzal zodpovědnost
za kazatelskou stanici v Bethelu, kde je
asi 60 členů. Kromě toho bude učit
náboženství na základní škole v Hareabi.
Farajaeli Ezra úspěšně dokončila studium
žurnalistiky na vysoké škole v Arushi.
Děkujeme věrným sponzorům, kteří naše
absolventy po dobu jejich studia podporovali.
V říjnu se uskutečnily Africké sny.
Jsme vděčni za osobní setkání s mnoha
podporovateli a přáteli Dětí Afriky.
V listopadu dva členové Mashahidi,
o které se dlouhé roky staral pastor Zak,
vstoupil do stavu manželského. Jde o Ester
Simon a Elisha John. Gratulujeme!
Děkujeme za Vaši podporu a zveme vás ke
sledování našich aktualit na Facebookovýém
profilu Děti Afriky. Ten je přístupný
i těm, kdo nejsou uživateli Facebooku.
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ON NÁS POVOLAL

INTERVIEW S DOBROVOLNÍKY

Stavba třídy ve škole LEA

“Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě
tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu
s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud,
půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí.“
Izajáš 43:1-2
Až jednou budete cestovat Tanzanií,
nejednou se vám stane, že skutečně budete
muset projet řekou. Takový podnik je vždy
rizikový a často není dopředu jisté, jestli
a jak z řeky vyjedete. Pro případy takových
„řek“ ale nemusíme chodit tak daleko.
Nejednou se nám v životě stane, že jsme
najednou jako na hladině vod a hrozí
potopení, nebo hoříme ve výhni zkoušky.
Inspirativní příběh apoštola Petra,
kráčejícího po vodách v bouři, je toho ilustrací.
Jedna z věcí, které máme mít na mysli, jsou
slova, která se neustále opakují v celé Bibli:
Neboj se. Já jsem s tebou, na vodách i v bouři
života. A je-li Bůh s námi, kdo je proti nám? Jestli
je to Ježíš, který nás povoláním „pojď“ zve na
cestu k němu, nemůže nás zastavit žádný proud.
A tak jako voda věci čistí a oheň přečišťuje,
i my můžeme vyjít ze zkoušky posíleni. Není
snadné v takové chvíli vidět věci vírou. Někdy je
toho prostě moc. Někdy prostě nevíme „proč“.
Tím více se můžeme těšit z naděje
v Ježíši. Že to není o nás, co zvládneme
a pochopíme. On nás povolal, našim jménem.
Tak se neboj.

tanzánská svatba ElishyJohna a Ester Simon
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Lucie Mannheimová a Silvia Žiaková jsou již
od srpna v Dongobeshi, kde pomáhají ve škole LEA
a ve škole Yedidas v Maretadu. Byli jsme zvědavi,
jak se mají, co prožívají a co si přejí k Vánocům.
1. Začneme zlehka. Jak se máte?
L: …je otázka, se kterou mám vždy problém,
protože neexistuje jednoduchá odpověď. Kdo si
čas tady zažil, ví, že můžete prožívat mnoho věcí
najednou. Ale celkově bych řekla, že mi čas tady
přijde jako dobře investovaný a smysluplný.
A právě smysluplnost mi dává pocit klidu. Takže
vlastně “dobře” :)
S: Ja osobne sa mám výborne. Plní sa mi
jeden z mojich životných snov, za čo sa snažím
každý deň ďakovať Pánu. Samozrejme to tu
nie je jednoduché, nové výzvy a problémy
prichádzajú neustále. To čo ma asi najviac desí
je čas, ktorého je stále menej a menej.
2. Nějaký zážitek z Vaší služby - milý nebo
drsný, intenzivní nebo dojemný...to je na Vás.
S: (smích) neviem si vybrat a preto nechavam
na Lucku...
L: Příjemným zážitkem jsou každodenní slova
dětí. Pobaví nás když nám řeknou: “Proč jsi bílá
jako papír.” nebo “Chtěla bych být tak tlustá jako
ty.” Potěší, když každý den dostaneme aspoň pět
obrázků a vzkazů. Na mnohých děti říkají jak nás
mají rády, že jsme jejich sestry a nejlepší přátelé.
3. Pokud byste měly možnost hovořit s Vašimi
následovníky, jak byste je motivovaly a před
čím upozornily?
S: Pre mňa osobne je veľkou motiváciou fakt,
že každý deň má moja služba význam pre deti,
školu a miestnych ľudí. A teraz nehovorím o tých
veľkých veciach ako je významné zlepšenie
vzdelania v Dongobeshi, na to by sme tu museli
byť niekoľko rokov. Ide skôr o tie maličkosti
ako trávenie času s deťmi pri hrách a filmoch,
pomáhanie Martinovi s prácou na počítači,
obväzovanie rozbitých kolien alebo pečenie
po večeroch s mamou.
Každému, kto má záujem o dlhodobý pobyt
v diametrálne odlišnej kultúre od tej našej by
som čo najskôr odporúčala vymeniť európske
okuliare za okuliare príslušnej kultúry. Je nutné
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neustále sa pýtať sám seba, prečo ľudia v inej
kultúre žijú tak ako žijú a nie chcieť hneď všetko
automaticky meniť.
L: Byla bych upřímná, a rozhodně bych neříkala,
že to bude procházka růžovou zahradou. Člověk
si během času tady sáhne na dno, a musí čelit
mnoha problémům, sám sobě, a v mnohém
vlastní nepřizpůsobivosti. Na druhou stranu
Vám čas tady rozšíří nejen obzory, ale i kapacitu
cítit. Čas s dětmi je každodenní radostí, která
přehluší mnoho problémů, kterým tady musíte
čelit. Jejich radost se stane Vaší radostí. Dítě,
jehož fotku máte na ledničce, Vás najednou vede
za ruku, učí Vás krásám Afriky jeho vlastníma
očima, a třebaže Dongobesh není rájem
na zemi, v tu chvíli se zdá blízko. A takových dětí
je v naší škole přes čtyři sta.
4. Kde vidíte prostor pro rozvoj a zlepšení
projektu Děti Afriky?
L: Rozhodně bych poslala více dobrovolníků,
především aby si mohli rozdělit některé
povinnosti. Například škola v Maretadu, která
je také jednou z naších oblastí působení,
by rozhodně potřebovala stálého dobrovolníka.
Tím, že my tam jsme jen jednou za týden, se nám
někdy zdá, že naší službě chybí kontinuita.
S: V Afrike plynie čas úplne inak ako u nás...oveľa
pomalšie...preto vidím priestor na zlepšenie
hlavne v časovej obmedzenosti projektu.
8 mesiacov je veľmi krátka doba, aby sa nám
podarilo niečo efektívne posunúť dopredu.
Ideálne by to chcelo rok a pol až dva roky.
Oblasti na rozvoj projektu je veľa, napríklad
tento rok sa podarilo Martinovi založiť
už aj strednú školu, kde by sa pomoc určite zišla.
5. Co byste si přály k Vánocům?
S: Hoci to znie ako klišé, no skutočne by som
si priala aby sme počas Vianoc boli celá rodina
pokope. Martin, mama a všetkých 9 detí.
Aby sme na pár dní zahodili všetky mobilné
telefóny a venovali sa jeden druhému.
L: Přála bych si stroj času, se kterým bych mohla
cestovat do budoucnosti a podívat se na životy
našich dětí z LEA třeba za dvacet let. Věřím,
že projekt adopce na dálku má opravdu smysl,
a dává jim naději na lepší budoucnost. Ale asi
si budu muset počkat.
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