Misia na Níle
Misia na Níle je misijnou organizáciou pôsobiacou aj na Slovensku. Bola založená v roku 1900 v Nemecku.
Po nastúpení fašizmu vedenie misie prešlo do Švajčiarska, kde pôsobí dodnes. Švajčiarska misia má pobočky, v
Nemecku, na Slovensku a v Amerike. Na čele slovenskej pobočky je Mgr. Daniela Mikušová. Misia pôsobí v
Afrike, v štátoch, ktorými preteká rieka Níl. Sú to Eritrea, Egypt, Etiópia, Sudán, Rwanda, Tanzánia a Kongo. V
každom štáte je vypracovaný projekt, na ktorý sú pracovníci misie zameraní, ako je poľnohospodárstvo,
vzdelávanie, zdravotníctvo, remeselníctvo, práca s postihnutými ľuďmi a pod. Táto pomoc nespočíva v tom, že
sa obyvateľom dovezie humanitná pomoc, ale pracovníci učia obyvateľov ako si majú sami
dopestovať potraviny, učia ich remeslám, stavajú školy a nemocnice.
Ale najdôležitejšou prácou misionára je šírenie evanjelia. Pretože tieto štáty sú prevažne moslimské, je to
práca namáhavá a často i nebezpečná. Ale viera v Pána Boha ich posilňuje ešte k väčšej usilovnosti a oddanosti.
Preto sa modlime za týchto pracovníkov, aby ich Pán Boh posilňoval a ochraňoval od všetkého zlého.
V čom spočíva práca slovenskej pobočky Misie na Níle? Spolupracuje so všetkými cirkvami v našej krajine.
Sú to hlavne modlitby, ďalej finančná pomoc a pletenie diek a oblečenia pre deti. Asi pred 10 rokmi som sa
dozvedela o tejto možnosti pomoci. S jednou sestrou z Pastuchova sme začali pliesť, ona deky a ja svetríky,
ponožky a čiapočky. Do tejto pomoci ste sa zapojili i vy, ktorí ste mi priniesli vlnu na pletenie. Za to vám úprimne
ďakujem. Oblečenie ide do nemocníc a všade tam, kde to je v chudobných krajinách potrebné.
Každoročne býva na Slovensku konferencia, na ktorej nás misionári z Afriky informujú o ich práci a ich
úspechoch a ďalších plánoch do budúcnosti. Tento rok bola konferencia v Nitre. Prednášajúcimi boli Hany Studer,
Emanuel Lippuner, Emanuel Hermann, Samuel Keil, ktorí nás oboznámili s prácou v Egypte, v Tanzánii a v
Etiópii. Slovom Božím nám poslúžil brat farár Ivan Eľko z Nitry. Program nám spestrili piesňami žiaci z Biblickej
školy zo Švajčiarska. Ďakujeme Pánu Bohu, že máme takých obetavých bratov a sestry, ktorí opustia svoje rodiny
a idú hlásať evanjelium a pomáhať ľuďom do neznámych krajín.
Nech Pán Boh požehnáva ich obetavú prácu!
Mt 25, 40: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“
Anna Medveďová

