
        

Projekt   ADANA 
 

Baptistický sbor v Adaně má 18 členů a kazatele, který pracuje v civilním zaměstnání. Sbor se modlí a 

usiluje o založení domácích biblických skupinek ve městech v okolí Adany. Konkrétně jde o město 

Mersin s 1.000.000. obyvatel, vzdálené 60 km a město Ceyhan se 150.000 obyvateli, vzdálené 70 km 

od Adany. V Ceyhanu sbor navázal kontakt s rodinou Izzeta ve Mustafy. Každý týden je do Ceyhanu 

jezdí navštěvovat. Sbor tuto hledající rodinu podporuje v jejich těžké finanční situaci a také jim 

přispívá na to, aby mohli přijíždět na nedělní bohoslužby do baptistického sboru v Adaně. 

Pokud chcete podpořit misijní práci adanského sboru a to konkrétně v Ceyhanu, můžete tak učinit 

zasláním sbírky na účet misijního odboru: č.ú: 63112309/0800 , var. symbol: 911823 a do zprávy pro 

příjemce napsat Adana. Nezapomeňte prosím u v.s. uvést číslo svého sboru (např. 27911823). 

 

 

 

 

 

Projekt   ISTANBUL 
 

Baptistický sbor v Istanbulu má 22 členů a kazatele, který vykonává své civilní zaměstnání. Tento sbor 

se snaží misijně pracovat v istanbulských ulicích, ve čtvrti, kde sbor sídlí. Pro šíření evangelia mezi 

muslimy používají evangelizační DVD, křesťanské brožury, letáky a také Nové zákony, které nabízejí v 

ulicích města. Sbor se nedávno rozhodl přestěhovat své sídlo z malého bytu kazatele do pronajatých 

prostor. Což sebou přináší výhody, ale i zvýšené náklady na provoz sboru. 

Istanbulský sbor bude vděčný pokud podpoříte jejich misijní úsilí a umožníte jim nakoupit a dále šířit 

různé evangelizační materiály. Podporu sboru v Istanbulu můžete uskutečnit zasláním sbírky na účet: 

63112309/0800, var. symbol 911823 a do zprávy pro příjemce uveďte Istanbul. Nezapomeňte 

prosím u v.s. uvést číslo svého sboru (např. 27911823). 

 



 

Projekt   IZMIR 
 

Tento sbor má 30 členů a kazatele sloužícího v církvi na plný úvazek. Ve sboru je také skupina mládeže, 

která má 12 členů. Mládež vede bratr Mete, který má 24 let a je čtyři roky věřící. Pro mládež připravuje 

biblické vyučování a vede chvály. Mete má také svou evangelizační službu, navštěvuje a povzbuzuje 

členy sboru a pomáhá také s kancelářskou prací. Bratr Mete je zaměstnán službou ve sboru každý den. 

Místní kazatel jej má jako svého učedníka a ještě spolu s jedním mladým bratrem se všichni společně 

schází k podrobnějšímu biblickému studiu. Minulý měsíc byli tři lidé z mládeže pokřtěni. 

Pokud chcete přispět na pokrytí nákladů, které souvisí se službou bratra Meta, můžete tak učinit 

zasláním sbírky na účet: 63112309/0800, var.symbol 911823 a do zprávy pro příjemce uveďte Izmir. 

Nezapomeňte prosím u v.s. uvést číslo svého sboru (např. 27911823). 

 

 

 

Projekt   SAMSUN 
 

Baptistický sbor v Samsunu má 20 členů a kazatele na plný úvazek. Sbor již několik let intenzivně 

pracuje na založení dalších misijních stanic ve třech městech v okolí Samsunu. Kazatel spolu se členy 

sboru pravidelně navštěvuje jednotlivce či malé skupinky v těchto městech, které mají zájem o biblické 

studium. V posledních měsících se velmi rychle rozvíjí misijní práce ve městě Ordu, vzdáleném 200 

km od Samsunu. V Ordu je malá skupinka 5 věřících. Mateřský sbor v Samsunu se rozhodl najít a 

pronajmout v Ordu nějaké veřejně přístupné místo pro scházení a misijní aktivity místních věřících. V 

dubnu Bůh zázračně otevřel dveře k pronájmu vhodných prostor v centru města, přímo naproti divadlu.  

Zprovoznění a otevření těchto prostor by mělo být dalším významným posunem v budování 

baptistického sboru v Ordu. 

Pokud se chcete podílet na budování misijní stanice v Ordu (nákup evangelizačních materiálů, pokrytí 

nákladů na provoz sídla misijní stanice), můžete tak udělat zasláním sbírky na účet: 63112309/0800, 

var. symbol 911823 a do zprávy pro příjemce uveďte Samsun. Nezapomeňte prosím u v.s. uvést 

číslo svého sboru (např. 27911823). 

 


