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Usilovně jsem přemýšlel nad jedním příběhem, který by 
vyjádřil vše, co se událo v uplynulém roce.

Namísto toho mě však napadlo jen jediné slovo - vděčnost!
Všichni víme, že my Češi máme spíš tendenci věci kritizovat 
než být nadšenými optimisty. Nicméně, když se dívám do 
loňského roku, musím jen žasnout, kolik dobrého Češi vykona-
li a navíc na tolika místech světa. 

Jsem vděčný za každého z vás, kdo se jakkoliv zapojil do 
práce NF Nehemia. Ať už jste se zapojili prakticky, finančně, 
modlitebně či jste “jen” vyjádřili vaši podporu slovně, za vás 
všechny jsem vděčný! 

Díky vám jsme mohli vyslat několik pracovních a misijních 
týmů, které přijížděly na místa určení s praktickou pomocí. 
Díky vám jsme mohli poslat několik milionu korun potřebných 
ke vzdělávání dětí, zaopatření humanitární pomoci nebo 
k podpoře misionářů, kteří přinášejí zvěst evangelia. 

V neposlední řadě také finance  pomáhaly lidem “postavit se 
na vlastní nohy” a začít tak provozovat svoje vlastní živobytí. 
Díky vám jsme mohli motivovat stovky lidí k zapojení do 
misijního díla po celém světě. A je jistě mnoho dalších věcí, za 
které jsme velice vděčni vám všem!

Díky vám všem jsme mohli přinést naději, pomoc a změnu do 
více než 15 zemí. Vězte, že vaše zapojení sebou přináší stovky 
změněných životních příběhů. Bez vás by však zůstaly nezmě-
ny. Díky vám se změna k lepšímu stala realitou! 

S díky a úctou 
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Určitě mnozí z vás znají rčení, že je lepší naučit hladového 
ryby chytat než mu ryby pouze dávat. Snažil jsem dopá-
trat původního znění tohoto moudra, avšak bezúspěšně. 
Ani takřka vševědoucí “pan Google” neznal odpověď a 
neustále mě odkazoval na stránky s rybářskou tématikou. 

efektivita. Pravdou však zůstává, že tento druh pomoci 
je v dlouhodobém horizontu mnohem efektivnější než 

“pouhé rozdávání…”

Podpora evangelistů. “Chceme vybudovat farmu, začít 
chovat krávy a z prodeje mléka financovat naše evange-
listy,” prohlásil před třemi lety můj etiopský přítel Neri, 
vedoucí naší partnerské organizace TFM. Musím říct, že 
jsem byl touto myšlenkou nadšený. Protože to je přesně 
ten moment, kdy lidé chytají ryby namísto toho, aby stáli 
s nataženou rukou prosíc o pomoc. 

tFm je organizace zaměřená na evangelizaci nejméně 
zasažených národnostních skupin v Etiopii. Za celou 
svou historii zasáhli pracovníci TFM víc než 10 000 lidí 
evangeliem, přičemž převážná část z nich pochází z 
radikálně islámského prostředí. Pravidelně se při svých 
návštěvách Etiopie setkávám s některými z evangelistů  

a jejich příběhy o tom, co Bůh v Etiopii dělá, jsou dech 
beroucí. Některé z nich jste si mohli přečíst v minulých 
Nehemia Info. Na druhou stranu zaopatření několika 
desítek pracovníků stojí finanční prostředky, které se 
musí někde vzít. NF Nehemia dnes pravidelně podporuje 
pouze  pět z nich. 

Zmíněná farma funguje déle než dva roky a z do-
savadních zpráv se jeví, že ukrývá obrovský potenciál 
financovat nemalé procento provozních nákladů TFM. 
Momentálně je na farmě 10 krav a tři telata, přičemž 
kapacita ustájení je až 30 krav. 

Po odečtení všech provozních nákladů na farmu samot-
nou je zisk z prodeje mléka dostačující na podporu čtyř 
místních evangelistů. 

Tito lidé tak mají možnost díky kravskému mléku přinášet 
ztraceným tohoto světa zvěst evangelia! 

Leoš cásek

 
Farma v Etiopii vzkvétá. Už je schopna uživit čtyři pracovníky.

Pokud máte touhu podpořit farmu tFm, použijte prosím číslo účtu 
1057340/2060 (případně 100113352/0300), variabilní symbol 5201. 
Pořízení kvalitní krávy stojí 1900 eur.  

Jak se kráva stala rybou
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IZRAEL
ETIOPIE

Abraham
díte etiopie 

mé dětství a rodina. Jmenuji se Abraham Kasaye. Narodil 
jsem se v chudé rodině v malé odlehlé vesničce Addis 
Hiwot, která leží 250 km od hlavního města Addis Ababa. 
Tato vesnice není rozvinutá, není zde vodovod, elektřina 
ani pitná voda. Má rodina se živila zemědělstvím a také 
jsme chovali kozy a krávy. Pokud se nedostavilo období 
dešťů včas, přišli jsme o úrodu a dobytek, což mělo vážný 
dopad na celou rodinu. Tato nejistota nám způsobovala 
vážné problémy. Jako dítě jsem se musel starat o dobytek, 
chodíval jsem jej pást do lesa spolu s mými kamarády. 
Vzhledem k tomu, že jsme však pro něj neměli dostatek 
krmiva a bylo sucho, byli jsme na tom špatně.

nová šance na studium. V těchto podmínkách jsem tedy 
vyrůstal. Nebylo tedy pro naši rodinu možné zajistit mi 
vzdělání. Až jednou Bůh přišel do naší vesnice prostřed-
nictvím organizace Compassion International se svým 
podpůrným programem pro děti, a tehdy jsem dostal 
díky její finanční podpoře příležitost nastoupit do 3. třídy. 
Ze začátku jsem tuto pomoc přijímal jak zdroj pro mé 
vzdělání a k naplnění mých základních životních potřeb. 
Bůh však měl mnohem širší záměr, a to vysvobodit mě od 
věčné smrti a proměnit mou budoucnost. Začal jsem brát 
školu vážně a svědomitě a odpoledne jsem se dál staral 
o náš dobytek. Spolu s ostatními dětmi z projektu jsem 
navštěvoval také nedělní školu, kde jsem poprvé ve svém 
životě uslyšel o Boží lásce. 

světlo do mého života. Po skončení základní školy jsem 
přešel na střední školu v Nazaretu, což je hlavní město 
našeho regionu. Stále jsem byl v programu organizace 
Compassion. Podporu jsem získával z církve v Nazaretu 
a zde jsem dále navštěvoval křesťanské programy. Ve 

abraham kasaye 

Svědectví mladého muže, který díky 
zahraničním dárcům mohl vystudovat 
vysokou školu a nyní sám slouží dětem.

dvanácti letech však Boží slovo zasévané do mého nitra 
začalo přinášet úrodu a přineslo světlo do mého života. 
A tak jsem Kristu vydal celý svůj život ještě před tím, než 
jsem začal studovat vysokou školu. 

Další příležitosti. Díky rozšířenému podpůrnému 
programu pro studenty na vysokých školách jsem tedy 
mohl pokračovat ve studiích, což přineslo jasnou bu-
doucnost pro dříve beznadějného člověka, jako jsem byl 
já, a zcela mě proměnilo. Tento program navíc nabízel 
další vzdělávací programy 
v oblasti vedení, prak-
tických seminářů a kon-
ferencí, kterých jsem se 
během prázdnin a volných 
dní mohl zúčastnit. Boží 
ruka mě však vedla k ještě 
větší zodpovědnosti a 
nadšení. Během studií jsem 
byl součástí univerzitního 
křesťanského seskupení a 
byl jsem nominován, abych 
celou tuto skupinu vedl. 
Proto jsem jako dobrovolník 
mobilizoval křesťanské 
studenty na škole, aby 
právě oni pomáhali dětem 
na ulicích a rozdávali jim své 
oblečení, které měli navíc. 
V té době jsem také 
vyučoval základy v 
křesťanském sirotčinci 
poblíž naší univerzity.

Práce s dětmi. Modlil jsem 
se a žádal Boha, aby mi dal 
příležitost pracovat s dětmi 
a dostal jsem šanci sloužit 
sirotkům a zneužívaným 
dětem v křesťanské huma-
nitární organizaci spadající 
pod naši církev. 
A protože mé srdce sku-
tečně hoří touhou těmto 
dětem pomáhat, byl jsem 
šťastný, že jsem tuto 
možnost získal. Pomáhal 
jsem HIV pozitivním dětem, 
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poskytoval jim základní péči a také psychosociální pod-
poru. Díky těmto otevřeným dveřím jsem navíc získal 
další podporu a stal jsem se koordinátorem pro tři pro-
jekty týkající se sponzorování dětí i služby sirotkům. Bůh 
změnil mé cesty, myslel jsem si, že zůstanu u dobytka, 
On mne však povolal k řízení těchto projektů a pomoci 
dětem v nouzi.  

celistvost služby. Bůh mi dal opravdovou vášeň pro 
práci s dětmi. Mou touhou je sloužit těmto dětem celist-

vě. Tedy podpořit je ve vzdělávání, zajistit jim 
psychosociální 
i duchovní podporu a upevnit rodinné vztahy. 
Mám příležitost sloužit jako vedoucí mládeže 
v mém místním sboru, kde se studenty a 
mládežníky snažím motivovat a povzbuzovat 
v práci mezi dětmi a aby se zapojili v nedělní 
škole ve studiu Bible, v pomocném poradenství 
a navštěvovali děti i jejich rodiny. Díky této 

společné službě bylo mnoho dětí i jejich rodičů vysvobo-
zeno z chudoby a vydali své životy Bohu. Vím, že nejsem 
jediný, ale společně pracujeme na tom, abychom změnili 
naši komunitu. Protože jsem sám vyrůstal v podpůrném 
programu, uvědomuji si, že nyní je na mně, abych začal 
sloužit lidem stejně, jako v minulosti oni investovali svůj 
čas a energii do mého života. Tak, jak říká Bible, že ten, 
kdo mnoho přijal, od něj se také mnoho očekává. Proto 
chci nyní splácet svůj dluh a stát se příkladem pro druhé.

má největší radost. Díky své minulosti a příležitosti 
projít sponzorským programem jsem k těmto dětem zís-
kal soucit a lásku. V mém srdci hoří touha pracovat pro 
Boží království a sdílet se se svým osobním svědectvím. 
Tato celistvá podpora dětí i vzdělání, kterých jsem mohl 
dosáhnout, může být nyní velkým přínosem pro lidi 
kolem mne a pomáhá jim proměňovat jejich smýšlení 
o sobě samotných nad rámec jejich očekávání. Mým 
největším úspěchem a radostí je, že tak mnoho dětí 
i opatrovníků mohlo přijmout Krista do svých životů. 

nyní je čas 
splatit dluh 
za pomoc a 
naději, kterou 
jsem kdysi 
sám získal.

ocenění. Díky Boží milosti a laskavosti a naší práci tak 
lidé mění své názory a přemýšlení a zjišťují, že mají hod-
notu. Naše práce se stala pro naši komunitu klíčovou, až 
se o ní dozvěděli i vládní úředníci a díky tomu jsem získal 
i řadu ocenění a certifikátů, což mi otevřelo další cestu 
pro dvouleté studium v Tanzanii.

naděje pro další generace. Nyní z Boží milosti mohu 
sloužit v tomto programu na podporu dětí, mám pod 
sebou 33 různých dětských projektů a navíc ještě dva 
projekty týkající se seniorů. Jsem vděčný, že mohu být 
jeho nástrojem. 

Protože je Bůh na prvním místě v mém životě, věřím, 
že to ještě není všechno a že to nejlepší ještě přijde. 
Věřím, že Bůh ještě zmnohonásobí mou touhu a vášeň, 
abych mohl ovlivnit komunitu kolem sebe a nadcházející 
generaci. To bylo a je tím nejlepší vkladem, který mi 
Bůh mohl dát. Jsem vděčný, že jsem pro mnohé živým 
svědectvím o Boží dobrotě a milosti.

tréninkové centrum pro děti. Nyní dále pokračuji ve 
studiích na univerzitě v Addis. Jsem opravdu šťastný, že 
mohu pracovat s dětmi, a mým snem je mít tréninkové 
centrum pro děti a mládež s cílem změnit jejich bu-
doucnost v nejcennějším a plnohodnotném rozměru. 
Toužím vidět mladé lidi celkově proměněné jak psy-
chicky, tak duchovně. 

vděčnost. Díky mnoha Božím služebníkům, kteří sehráli 
důležitou roli v mém životě, nyní stojím z Boží milos-
ti na tomto místě. Díky ochotným a vydaným lidem, 
sponzorům a koordinátorům, pracovníkům, rodinám, 
přátelům, kteří pozitivně ovlivnili můj život, přetéká mé 
srdce vděčností a chválou. Tito lidé přinesli do mého 
života hmatatelnou změnu, a proto nyní i já se svými 
kolegy podporujeme šest dětí pocházející z těch nejchu-
dších poměrů s vírou, že i jedna malá kapka peněz může 
automaticky proměnit celý život. 

Nyní jsem vystudovaný služebník, který získal lepší 
budoucnost a proměněnou mysl. Vím, 
že jsem teprve na začátku a v každém 
obdarování toužím růst a svým život-
em bych chtěl inspirovat a motivovat 
lidi po celém světě tím, že v nich 
vzbudím vášeň po celistvém rozvoji 
člověka a předčíme svá očekávání. 
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ETIOPIE

spolehlivost. Lidé, s nimiž nyní komunikujeme na dálku 
a kteří jsou za projekty zodpovědní, jsou nyní mladí a 
perspektivní služebníci, na které je opravdu spolehnutí. 
Ti spolu s námi také do Koffele a Jimmy cestovali a bylo 
velmi milé je více poznat a nahlédnout pod pokličku 
celého dění v Etiopii. 

cestou... Po dlouhých hodinách jsme se po nyní již vyas-
faltovaných cestách dostali do odlehlých koutů Etiopie až 
na místo určení. Cesty byly mnohdy lemovány kolem-
jdoucími lidmi i malými dětmi, obchodníky prodávajícími 
ovoce a zeleninu, ale také i různými druhy zvířat, přes 
kozy a krávy až po osly a koně. Města byla přeplněná lid-
mi, a taxíky a minibusy také mnohdy přetékaly lidmi. Po 
pár dnech jsem pochopila místní pravidlo, že přednost 
na cestě má vždy rychlejší a větší auto. 

Děti v kofele. A pak už přišlo i na samotné setkání 
s dětmi, pro které byla naše návštěva nevšední událostí. 
Lámanou angličtinou nás osobně a vřele přivítaly a na 
otázku, kým by chtěly být, většina z nich odpověděla: "I 
want to be a doctor." (Chci být doktorem.) Ambice tedy 
mají. Přes překladatele jsme je pak motivovali v dalším 
studiu a povzbuzovali jsme je v tom, že každé z nich 
je důležité a vzácné, má naději na lepší budoucnost a 

každé z nich má svůj jedi-
nečný úsměv i oči, a také 
specifický úkol a obdaro-
vání. Mohli jsme se také 
obejmout s rodiči a i jim 
projevit úctu a zájem. 

Učební obor. Po dohodě jsme také rozhodli, že 18 
dětem, které se nedostaly na střední školu, poskytneme 
nadále podporu k tomu, aby vystudovaly alespoň nějaký 
učební obor, který by je v budoucnosti mohl uživit. 

Děti v jimmě. V Jimmě bylo pro mne setkání s dětmi 
ještě silnější, protože zde podporujeme děti, jejichž 
rodiče jsou díky svému malomocenství považováni za 
naprostý odpad společnosti, a tudíž o ně nikdo nejeví 
zájem. Mnozí z nich jsou již vyléčeni, nicméně však ne-
moc zanechala na jejich těle své následky. O to víc však 
rodiče dětí projevovali svou vděčnost za pomoc, kterou 
od nás mohli získat. Navíc jsme každému dítěti dali malé 
přáníčko s povzbuzením, které napsala naše starší dcera. 
Ani jsme netušili, jak si děti těchto slov váží a jak si tato 
přáníčka pečlivě schovávají. Mnohdy jsou to pro ně je-
diná hřejivá slova. Z domu jsou zvyklí spíše na proklínání 
a nadávky. O to více nás tedy povzbudilo, že psaní dopisů 
má zde své místo. Na závěr jsme všem dětem rozdávali 
sladkosti a navíc i volejbalové a fotbalové míče.

Na podzim jsme opět navštívili naše projekty 
v Jimmě a v Kofele. Tentokrát byla situace v zemi 
relativně poklidná, a tak jsme se bez problémů 
dostali tam, kde bylo potřeba.

Radost detem 
miroslava cásková

ˇ
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koordinátor projektu krátce popisuje: "Dáváme dětem 
školní potřeby a během dvouměsíčních prázdnin se 
s nimi učíme tři dny v týdnu. Povídáme si s nimi a řeší-
me jejich problémy a povzbuzujeme je. Zajišťujeme jim 
i školní uniformy a staráme se o jejich zdravotní péči. 
50% rodičů má malomocenství, a proto jim pomáháme 
s léky. Rodiny také navštěvujeme. 

Děti i s rodiči rády docházejí na naše setkání. Všichni 
se chtějí dozvědět o Kristu. Některé děti ve vyučování 
usínají, protože nemají dost jídla, proto těm nejchu-
dším rodinám pomáháme s potravinovými balíčky a 
zároveň je učíme, jak nakládat s penězi a jak se poprat 
s chudobou. Přinášíme tak požehnání nejen dětem, ale 
celým rodinám. 

30 rodin založilo svým dětem také vkladní knížku, kde 
jim rodiče spoří 1 Birr denně (0,80 Kč) tedy 7 Birrů za tý-
den. Dokonce se zapojily i děti a i ony se snaží dávat 1 Birr 
denně. Tyto peníze spoří dětem na studia. Projektoví pra-
covníci nad těmito financemi dohlíží, aby nebyly zneužity. 

aktivní zapojení. Byli jsme nadšení, 
že děti nejen že navštěvují křesťanské 
komunitní centrum, ale zapojují se také 
v místním sboru. Pomáhají s ozvučovací 
technikou, zpívají v pěveckém chóru, a 
jeden mladík dokonce vedl shromáždění. 
Jedna dívenka za mnou po shromáždění 
přišla a nesměle, přitom však velmi sr-
dečně a s vděčností mě objala a děkovala 
za pomoc, kterou od dárců dostává. 

náš průvodce a zároveň pracovník v komunitním cen-
tru v Jimmě nás přivítal slovy: „Byl jsem jedním 
z nich. Byl jsem dítětem bez naděje a beze snů. Díky 
této podpoře jsem získal smělost, odhodlání a naději, 
že mám ve svém životě něco, co si Bůh může použít pro 
druhé. Vím, jaké to je, sám jsem si tímto údolím prošel, 
ale díky dárcům a pracovníkům, kteří se mnou trávili 
čas a povzbuzovali mě, nyní mohu i já se smělostí, 
vděčností  a soucitem těmto dětem pomáhat. Být jim 
nablízku, naslouchat jim. Nyní je čas splatit tento dluh. 
Tato podpora má velký význam. Mění to naše životy. 
Díky, že nám pomáháte, díky za vaši věrnou podporu.“

mnohdy si rodiny myslí, že pomoc ze zahraničí přichází 
od zbohatlíků, kteří nevědí, co s penězi. Když se však 
dozvídají, že pomoc přichází od zcela obyčejných lidí, 
jsou jejich srdce zlomena a mění tak své postoje a názo-
ry a projevují větší důvěru a vděčnost. 

Vaše pomoc mění životy, díky, že jste se stali součástí 
této velké proměny. 

Z neurčených darů na našem účtu 
jsme se rozhodli i v Jimmě otevřít 
pilotní projekt SHG, protože vidíme 
smysl v dlouhodobé investici do vz-
dělání i podnikání, které lidem pomůže 
postavit se na vlastní nohy a přinese 
stálý příjem do celé rodiny. Zapojilo se 
tedy 20 rodin, jejichž děti podporuje-
me ve vzdělávání. Z těchto rodin vznik-
ly dvě skupinky po deseti lidech, které 
prošly školením o tom, jak hospodařit 
s penězi a jak si našetřit peníze a začít 
malé podnikání, které by popřípadě 
uživilo celou rodinu. Jsou například 
motivováni k tomu, aby se vzdali jedné 
kávy denně nebo týdně a peníze za ni 

vložili do společné pokladny, tedy 4 Birry (3,2 Kč).

Pracovití lidé. Osobně jsme se s některými setkali a 
máme radost, jak se s nadšením zapojili. Každý z nich 

začal s malým podnikáním. Někteří si otevřeli kiosek 
s potravinami, jiní second hand, další obchůdek, kde 
prodávají injeru (obilnou etiopskou placku), nebo mají 
stánek se zeleninou, další stánek se smíšeným zbožím, 
jedna žena prodává cibuli, tři ženy prodávají místní 
chléb, další má stánek s ovocem, a jedna žena sbírá 
dřevo na oheň, které pak prodává.

mají práci, mají koláče. Jsme tedy nadšení z toho, jak se 
lidé pustili do práce i podnikání. Často totiž chudoba začíná 
v jejich myslích, proto je skvělé, že začínají své myšlení 
proměňovat a mají snahu změnit svůj úděl i budoucnost. 

když jsme se s nimi na závěr loučili, vyjadřovali nám 
mnozí svou vděčnost, že dostali takovou šanci na 
změnu života. Tedy relativně malý obnos peněz může 
proměnit budoucnost celé rodiny. V našem případě to 
byla investice 12 000 Kč na jednu pracovní skupinu. 

Hledáme nové sponzory 
pro 20 detí v Jimme

Podnikatelské skupinky
SHG 

ˇ
Po letošní návštěvě v Jimmě jsme se rozhodli projekt 
rozšířit o 20 nových dětí, kterým bychom rádi pomohli 
ve studiu. Pokud byste se chtěli do této podpory zapo-
jit, prosím, kontaktujte naši kancelář, nebo pište na 
adresu  dbednarova@nehemia.cz. 

ˇ
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Řecko

Janisi, vím, že jste byli v říjnu opět v Řecku na misii. 
můžeš prozradit, jak jste se měli a co je tam nového?
Samozřejmě, že můžu. Musím přiznat, že to byl pro mě 
asi nejtěžší výjezd.

Proč?
No, už od samotných příprav tady v Česku to bylo 
složité, ale nejhorší byly asi nemoci, které se na mě va-
lily týden co týden. Dva dny před samotným výjezdem 
jsem myslel, že ani neodjedu.

ale odjeli jste…
Samozřejmě (smích). Pět dní jsem byl sice o rohlících a 
vodě, ale dalo se to zvládnout.

Dobrá, zpátky k situaci v Řecku.
Situace v Řecku je čím dál složitější. Migranti stále přichá-
zejí do přístavu, ale díky nově zavedeným bezpečnostním 
opatřením se jim nedaří cestovat dále lodí do Itálie. To v 
praxi znamená, že se uprchlíci v přístavu hromadí a teď v 
říjnu jich kolem přístavu bylo přes pět set.

Uf, to je slušná porce. to se dá zvládnout?
Po pravdě? Nedá… (smích),  ale má to tu výhodu, že 

máte větší výběr, s kým si můžete popovídat. Teď na 
podzim to v tomto ohledu bylo asi nejlepší. Uprchlíci 
nás zvali k sobě do stanu i na čaj a bylo na nich vidět, 
že od nás nic neočekávají. Dříve nás považovali za něja-
kou humanitárku a čekali, co z nás vypadne, ale 
teď se situace změnila i v tomto ohledu. Jsou přátelští 
i přes jisté napětí, které tam panuje.

napětí? co tím myslíš?
No, když jsou tito lidé zaseklí dlouho na jednom místě 
a nedaří se jim jít dál, kam chtějí, tak v nich panuje jistá 
nervozita, ale to je celkem pochopitelné. Někteří jsou již 
téměř bez prostředků, bez výhledu na lepší budoucnost, 
kterou jim někdo vymaloval nebo o které sami sní. 
Slýcháme i o různých šarvátkách mezi nimi, ale při pěti 
stech obyvatelích jednoho místa a různých národů se 
asi není čemu divit. Dokonce nám jeden muž říkal, že se 
hádají i kvůli nám. Někteří nás obhajují a jiní jsou proti 
naší víře. Za sebe jsem ale rád, že v nich vyvoláváme 
otázky. Proto tam taky jezdíme.

v čem tedy spočívá vaše služba?
Sytý žaludek vždycky otevírá uši, to je naše krédo po 
vzoru Pána Ježíše, který říkal učedníkům: „Vy jim dejte na-
jíst.” Dříve jsme jednoduše nakoupili nějaké jídlo nebo 

Janis vasilopulos 

Sáhnout si na uprchlíka

Dobrá zpráva zvěstovaná 
cizincům v Řecku.

Snaha uprchlíků dostat 
se na loď do Itálie

8 NeHeMIA  INFO 



Čína

toaletní potřeby či oblečení a chodili uprchlíky navště-
vovat. Ale to jde, pokud jich je třeba sto padesát. Při 
pěti stech lidech přijdete leda o ruce, když v nich něco 
ponesete, ale Pán Bůh o všech možnostech i našich 
schopnostech ví, tak to zařídil úplně jinak.
Přes naše úvodní rozčarování, přímo ve vybydlené 
fabrice poskytují základní lékařskou péči nějací dobro-
volníci z Německa a jednou denně jim vozí v krabičkách 
také jídlo. Bývají to nějaké těstoviny nebo rýže a jakási 
červená omáčka. Je to sice každý den stejné, ale aspoň 
nikdo netrpí hladem. To nám uvolnilo ruce a my jsme se 
mohli soustředit jen na duchovní práci. V tomto ohledu 
byl tento výjezd pro mě zase nejlepší.
Někdy stačilo jen naslouchat životním příběhům a pak 
nabídnout modlitbu, v jiném stanu se zase zajímali 
uprchlíci o nás, odkud jsme, co tam děláme a proč to 
děláme. Některé uprchlíky nejvíce překvapilo, když jim 
jeden bratr řekl, že si vzal dovolenou, zaplatil si cestu 
a přijel se podívat, jak žijí. To je úplně odrovnalo, že má 
někdo takový zájem. Tak to je naše služba, tak jak jsem 
ji převzal od bratra Ondřeje a v ní dále pokračujeme.

a co budoucnost? Plánuješ další výjezdy?
Ano, samozřejmě. Chceme tam jezdit i v dalších letech, 
dokud to půjde a dokud tam budou uprchlíci. Plánu-
jeme opět dva výjezdy, jeden na jaře a druhý opět na 
podzim. Na jaro už máme i předběžný termín, a to od 
28. dubna do 8. května.

takže se lze na výjezd přihlásit? kdo vlastně může na 
takový výjezd vyrazit?
Samozřejmě že lze. Máme sice už pár účastníků, ale 
volná místa stále jsou. Na misii může (měl by?) vyrazit 
každý. Misie není pro superhrdiny, ale pro běžné věřící. 
Pro každého, kdo čte Bibli, protože tam je to zazna-
menáno, že máme jít (opět smích), ale odkaz ti nedám, 
protože ten by měl každý, kdo v Něho věří, znát.

ty jsi veselá kopa.
Ano, asi jo, ale to my všichni ve Varnsdorfu... (Zase 
smích.) Jen abych to doplnil. Protože se jedná o zahra-
niční misii, tak se určitě hodí angličtina. Alespoň základy. 
Není sice úplnou nutností, ale člověk pak není odkázaný 
na ostatní, co jazyk umí. Například Pákistánci umí ang-
licky skoro všichni. Nejsou to žádní řečníci, ale člověk se 
s nimi domluví. 

Dobrá, takže přihlášky a informace jdou přes tebe?
Ano. Mám to takříkajíc na bedrech, ale nechtěl bych 
tomu říkat moje misie nebo něčí misie, protože misie 
patří církvi. Celé Kristově církvi. Tedy určitě mě lze kdy-
koliv kontaktovat telefonicky nebo emailem (viz níže). 

Zde jsou i dvě krátká svědectví od lidí z posledního 
výjezdu:

Tak ve stručnosti zkusím popsat, co to pro mě znamen-
alo. Byl jsem ve stavu určité stagnace a na misii jsem 
poznal to, že můžu žít jinak. Navíc jsem cítil mezi námi 
království nebeské. Zcela nehmatatelně, bez nějaké 
extáze a prožitků, ale přesto byl mezi námi soulad, který 
nebyl z tohoto světa, a kdybychom jeli jenom světsky na 
dovolenou, tak by to vypadalo jinak. Samotné setkání 
s uprchlíky bylo reálnou zkušeností s těmito lidmi, jejich 
myšlenkami, představami a životy. Další obohacující 
zkušeností bylo samotné Řecko a jeho obyvatelé. Z je-
jich ohleduplnosti v řízení aut bychom se mohli mnohé 
naučit... Asi bych doporučil každému, kdo cítí duchovní 
útlum, ať si zkusí zajet na misii… (Mario M.)

sáhnout si na uprchlíka. Na podzim jsme znovu vyjeli 
do řeckého města Patras, města, kde jsou stovky lidí, 
kteří jsou z Afghánistánu, Pákistánu, Sýrie, Maroka 
a dalších zemí, jenž se snaží dostat se do Evropy a 
žít. Vyjeli jsme tam proto, že jsme slyšeli Boží vůli o 
tom, abychom zvěstovali evangelium všem národům, 
Boží vůle, jenž se dotkla srdcí osmi lidí, kteří vytvořili 
úžasnou partu. Lidí, kteří nechtějí jen poslouchat různé 
řeči o uprchlících, různé zpravodajské relace a názory 
mnohých lidí, jenž s Boží vůlí nemají nic společného. 
Chtěli jsme ty lidi poznat, jací jsou, jaké jsou jejich životní 
příběhy, proč utíkají ze svých zemí, jak jim můžeme po-
moci v jejich beznadějné situaci. Chtěli jsme si na uprchlí-
ka sáhnout! A můžu říci, že každý z nás, jak jsme tam byli 
a sáhli si na uprchlíka, máme již jiný postoj, než se nám 
snaží propagovat různá média. Vidíme člověka, kterému 
můžeme přinést naději tím, že s ním sedíme, povídáme si, 
pijeme společně čaj, ukazujeme si fotky rodin a mluvíme 
o tom, co Ježíš učinil v našich životech.
Pokud si chceš taky sáhnout na uprchlíka, můžeš. Další 
misijní výjezdy jsou naplánovány na květen a říjen roku 
2018. (Pavel Vašát) 

službu můžete podpořit prostřednictvím čísla 
účtu 1057340/2060, v.s. 1010.
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Pracovní tým  
v Súdánu

Přípravy k odletu. Když jsem někdy v březnu dostal 
nabídku jet stavět do Jižního Súdánu, vnímal jsem, že 
to nebude asi lehký výjezd. Již samotná destinace 
odrazovala některé potenciální zájemce o tuto cestu. 
Nakonec jsme byli čtyři – já (AC Hustopeče), Marian 
Lokaj (AC Hodonín), Josef Brablík (AC Olomouc) a Martin 
Štěrba (AC Kopřivnice). Dalším oříškem byly letenky – do 
Džuby, hlavního města Jižního Súdánu, toho totiž moc 
nelétá, a když, tak je to dost drahé. O tom, že jedeme 
do komplikované země, mě opět ujistili v pojišťovně, 
kde dle tabulek vyšlo pojistné velmi draho. 

Pozemek obsadila armáda! Když jsme se začali balit, 
přišla z Jižního Súdánu nečekaná zpráva, že pozemek, 
kde máme stavět, obsadila armáda a některé bratry 
zatkla. Začali jsme se modlit a Bůh udělal zázrak. Tři dny 
před naším příletem armáda opustila pozemek a mohlo 
se začít pracovat na základech. Místní pracovníci udělali 
obrovský kus práce, když pro nás vykopali a připravili 
základy. Důvod, proč tam armáda přišla a dva týdny blo-
kovala tento pozemek, jsme do dnešního dne nezjistili. 
Ale jsme rádi, že jsme po příjezdu mohli základy doplnit 
o výztuže a zabetonovat. 

velké zdění. Dá se mluvit o zázraku, když jsme v sobotu 
večer odjížděli ze stavby a viděli základy připravené na 
pondělní zdění. No a pak jsme zbytek času jen zdili a 
zdili. Bylo toho celkem 140 metrů obvodu. Přes těžkosti 
s materiálem jsme stihli vyzdít osm řad a připravit bránu 
k zabetonování. 

shromáždění. Kromě zdění jsme každou neděli navští-
vili nějaký sbor. První neděli to byl sbor „za řekou“ (tím 
je myšlena řeka Nil), kde jsem měl příležitost kázat. Po 
bohoslužbě jedna sestra přinesla desátek z prvotiny 
úrody – pytel burských oříšků. I my jsme byli požehnáni 
a odnesli si část domů. Druhou neděli to pak byly sbory 
dva – anglikánský a letniční. I tam jsem kázal. V ang-

V listopadu odjel pra-
covní tým do Džuby sta-
vět obvodovou zeď, která 
má chránit pozemek, na 
kterém by později mělo 
vyrůst školicí středisko 
a ubytovna pro sirotky.

karel Fridrich

sÚDán

likánské církvi se mi dostalo výsady modlit se a žehnat 
nově narozenému miminku, kterého rodiče přinesli po-
prvé do sboru. A po bohoslužbě u nápoje zvaného „ker-
kede“ jsme se seznámili s jeho vedením. Překvapilo nás, 
jaké celebrity v něm mají. Do arabštiny mě z angličtiny 
překládal sám šéf tlumočníků parlamentu Jižního Súdánu. 
Ve staršovstvu byli také právníci či velcí podnikatelé. 

to, že to nakonec dobře dopadlo a my se po třech 
týdnech vrátili v pořádku domů, je výsledek mnohých 
modliteb, jak tady v Čechách, tak i bratrů a sester 
v Jižním Súdánu. Tato země je velmi nestabilní a je v ní 
mnoho násilí. Pro mnohé je to místo bez naděje. 

my jsme byli opečovávaní a chránění před tím, co se 
v této zemi děje. Všichni se snažili o to, abychom měli 
klidný pobyt. A vím, že je to stálo mnoho úsilí a nervů. 
Nicméně z rozhovorů s místními lidmi vím, že pro ně to 
není snadné. Každodenní nejistota, drahé potraviny 
a v podstatě žádná infrastruktura. Dopravovat se mimo 
město je možné jen letecky. Jet autem je velmi nebez-
pečné a je téměř jisté, že vás někdo přepadne a zabije. 

Jaká je naše role? Mnohokrát jsem při zdění přemýšlel, 
jaká je naše role a jak my můžeme pomoci těmto lidem? 
Vždyť tři týdny zdění není v podstatě nic. Uvažoval 
jsem, že to chce tak tři měsíce či tři roky. Ale když jsme 
odjížděli, všichni nás ujišťovali, že jsme byli pro ně obro-
vským povzbuzením. Někteří nás ani nechtěli pustit. Prý 
jsme je motivovali a dali jim novou naději. Připomnělo 
mi to dobu komunismu, kdy i my jsme byli vděční, když 
někdo ze zahraničí přijel a povzbudil nás. Jsem Bohu 
vděčný, že si nás použil, abychom mohli přinést alespoň 
malé povzbuzení těm, kdo to potřebovali. 
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stanislav Bocek 

Stavba 
modlitebny  
Sibir

V tomto roce jsem měl možnost zúčastnit se čtyř 
zahraničních pracovních výjezdů a dalších tří v rámci 
pomoci střediskům Teen Challenge v tuzemsku. Rozhodl 
jsem se z těch pracovních výjezdů vybrat jeden a napsat 
pár myšlenek o něm - konkrétně o projektu na Sibiři.

nová modlitebna - nutnost. V průběhu léta minulého 
roku jsem byl osloven br. Leošem Cáskem, zda bych 
byl ochoten zorganizovat tým bratří, jejichž úkolem by 
byla stavba domu na Sibiři ve městě Vitim. Ta potřeba 
modlitebny a ubytování pro misionáře byla a je velmi 
aktuální. Místní bratr Andrej se za to modlí už několik 
let a asi před třemi lety spolu s týmem z Běloruska 
vykopali a zabetonovali základy. Po zvážení situace 
a souhlasu vedení mateřského sboru jsem v říjnu 
minulého roku do Vitimu zaletěl, zjistil možnosti i úskalí 
projektu a také všechny potřebné údaje pro rozpočet. 

Přípravy. V průběhu března letošního roku dostal projekt 
zelenou, a začali jsme s přípravou. Oslovil jsem čtyři 
bratry: dva z našeho sboru, jednoho z AC Oldřichovice 
a jednoho z AC Trutnov, o kterých jsem věděl, že bych 
byl rád, aby se tohoto výjezdu zúčastnili. I přesto, že 
nevěděli, do čeho jdou, všichni nadšeně souhlasili.

sestavení projektu. Také jsme ve spolupráci s br. Vlad-
kem Kaletou udělali projekt (za což mu velmi děkuji) 
a na základě projektu rozpis materiálu. Jednalo se o 
dřevostavbu, kde dle rozpisu mělo být asi 10 druhů 
řeziva, což ale na Sibiři zredukovali na čtyři. Naštěstí 
množství bylo v pořádku. V době příprav jsem téměř 
denně komunikoval s místním bratrem Andrejem, který 
velmi vstřícným a moudrým způsobem zajišťoval vše 
potřebné na místě.

Z pouhých základů za 18 dní 
kompletně zastřešená budova!

termín výjezdu byl určen především počasím na místě, 
proto jsme pro cestu vybrali 12. září. Letěli jsme z Vídně 
do Moskvy, pak do Irkutska a odtud do Lensku. Tam jsme 
se registrovali na cizinecké policii a pokračovali lodí do 
Vitimu, kde jsme dorazili 14. září večer (sedmihodinový 
časový posun) a začali s počítáním veškerého materiálu. 

od dalšího dne jsme pracovali v kuse po dobu 18 dnů 
průměrně od 7 do 20 hodin. Několik dnů bylo hezky, ale 
často buď pršelo nebo sněžilo. Spolu s námi pracova-
lo ještě dalších pět bratří; všichni byli obrácení bývalí 
alkoholici. Jeden z nich byl propuštěn před třemi měsíci 
po 13 letech těžkého žaláře, a celou dobu zpíval a chválil 
Pána. Jelikož je rodilý Jakut, touží jít na biblický kurz a 
poté hlásat ve vzdálených oblastech Jakutska evangelium. 

na všech bylo vidět obrovskou vděčnost za záchranu. 
Další (už starší) pán vyprávěl, jak v momentě, kdy uvěřil, 
byl okamžitě osvobozen od alkoholu a cigaret a už nikdy 
neměl chuť se k tomu vrátit.

Dříve než jsme doufali. Nechci se příliš pouštět do 
detailů o stavbě samotné, ale podařilo se nám skončit 
k velkému překvapení nás i místních o jeden den dříve, 
než jsme odlétali. 

chci tímto Pánu vyjádřit obrovský dík za to, že nás 
zachoval a ochraňoval u práce, ale i při cestování a při 
vyřizování všech potřebných dokumentů. Chci podě-
kovat i mému mateřskému sboru, všem sponzorům 
a všem, kteří se za nás modlili. Také děkuji mé ženě 
Alence za trpělivost v době mé více než třítýdenní ab-
sence a bratřím J. Cymorkovi, J. Jechovi, K. Szeligovi 
a J. Raszkovi za to, že jeli pracovat na Sibiř. 

službu můžete podpořit prostřednictvím čísla 
účtu 1057340/2060, v.s. 3205.

siBiŘ 11NeHeMIA  INFO 



modlitební výjezd
Daruvar

Na začátku října jsme uskutečnili pětidenní modlitební 
výjezd do Daruvaru. Jela má žena Danka a dvě další služeb-
nice z našeho sboru.

modlitební večery. S pastorem Mirkem jsme se dom-
luvili, že od středy budeme mít každý večer modlitební 
shromáždění. Ve středu jsem mluvil, co znamená modlitba, 
a modlili jsme se za Daruvar, Garešnici a okolí. Ve čtvrtek 
jsem mluvil o rodině a pak jsme se modlili za naše nevěřící 
partnery, za naše děti i rodiče. Pátek byl pro mě zvláštní 
a výjimečný. Ten den totiž měla má dvorní překladatelka 
Anička odpolední a neměl mě kdo překládat. Mirko mě 
tedy povzbudil, ať zkusím kázat chorvatsky, a já se připravil. 
Mluvil jsem o důležitosti přimlouvat se za město, ve 
kterém žijeme, za v moci postavené, i za školy a budoucí 
generaci. Pak jsme se přimlouvali za Daruvar, za nového 
starostu pana Damira Lnenička, za policii, školy a taky 
za práci. V Daruvaru je velká nezaměstnanost a mnoho 
mladých lidí odjelo za prací do Německa, Rakouska, Se-
verního Irska a do Škodovky. V sobotu již prostřednictvím 
Aničky jsme hovořili o uzdravení a plnosti Ducha svatého. 
Pak jsme se také za uzdravení a opětovné naplnění modlili.
První dva dny byla účast velká, bylo nás 18. V pátek a 
v sobotu to bylo o krapítek horší, kdy nás bylo deset.

v neděli dopoledne jsme sloužili ve sboru v Garešnici. 
Pastor Branko a sborovníci nás velmi mile přivítali. Velmi 
jsme si to užívali. Odpoledne jsme sloužili v našem sboru 
v Daruvaru. A hodně mě překvapila účast na shromáždění. 
Sešlo se nás „22“. Všechno to sice byli křesťané, někteří 
přišli od baptistů, ale přišli i lidé, kteří dlouhou dobu nikam 
nechodili. Bratr Mirko se taky podivoval, kolik lidí v posled-
ní době začalo chodit.Díky Bohu, že On začal vylévat svůj 
jarní déšť na Daruvar.

Tentokrát jsme 
vyjeli s cílem 
zasáhnout 
Daruvar svými 
modlitbami. 
Příště se můžete 
zapojit i vy!

václav Bednář co jsme letos udělali? Letos jsem navštívil 5x Daruvar 
v pravidelných třítýdenních návštěvách a jeden výjezd byl 
krátký pětidenní, a to ten modlitební. Pokračoval jsem ve 
službě slovem na všech našich setkáních, které ve sboru 
v Daruvaru máme. Rozebírali jsme Ježíšovo kázání Na hoře 
a pokračujeme v rozboru Matoušova evangelia. V neděli 
dopoledne jsem slovem sloužil ještě ve sborech v Ga-
rešnici a v Golubinjaku.

návštěvy z Čr. V dubnu za mnou přijeli pastor Petr Fi-
urášek a pastor Pavel Sommer, kteří nám posloužili slovem 
povzbuzení. V srpnu za námi přijel tým mladých lidí z naší 
havířovské mládeže, kteří posloužili místním mladým 
lidem a velmi povzbudili náš sboreček. O týden později při-
jeli za námi stavbaři, kteří nám pomohli zbavit se okapové 
vody tím, že okolo modlitebny se udělala drenáž.

co chystáme na příští rok? Budu pokračovat ve stejném 
rytmu jako letos, kdy v sudých měsících přijedu do Daruva-
ru sloužit, tzn. 5x po tři týdny. Budu sloužit ve sboru i našim 
sborovníkům a prohlubovat vztahy s místními lidmi.
V dubnu bych měl mít dvě návštěvy. Tou první budou opět 
pastoři Petr a Pavel a na konci dubna by za námi přijela 
mládežnická skupina King kids z olomouckého sboru, kdy 
by mohli posloužit v místní české škole J. A. Komenského.
V srpnu za námi opět přijede naše mládež, budou po-
kračovat v navazování vztahů s místní mládeží a za týden 
po nich, dá-li Pán milost, přijede tým zedníků, aby nám 
pomohl s opravou modlitebny.

Chtěl bych vám poděkovat za vaše modlitby a finanční 
účast. Bůh vám žehnej,

 službu vaška Bednáře můžete podporovat prostřed-
nictvím čísla účtu 100 113 352/0300 (ČsoB) v.s. 2101, 
nebo 1057340/2060 v.s. 2101. 

cHorvatsko
12 NeHeMIA  INFO 



Boží dotek. Jsem rád, že se můj život ubírá zcela jiným 
směrem, než tomu bylo v mých 16 letech. Když jsem 
poprvé navštívil bohoslužby v našem kraji, Bůh se mne 
velice dotkl. Plakal jsem tam a cítil jsem se strašně 
hříšný. Když jsem se rozhlédl kolem sebe, najednou mi 
došlo, že lidé, kteří stojí vedle mne, žijí život, po jakém 
jsem vždycky toužil. Tehdy jsem se i já vydal stejnou 
cestou za Kristem, a mám naději, že z ní nikdy nesejdu.

Prázdné židle. Poté Bůh formoval nově moje srdce a 
měnil mé postoje, lámal moji tvrdost, až přišel den, kdy 
mi začal do cesty posílat nové lidi. Vystudoval jsem 
biblickou školu, moc peněz jsem však neměl. Tehdy mi 
Bůh řekl: „Dělej to, co máš na srdci, a já budu 
s Tebou.“ Rozhodl jsem se tedy vyjít do ulic a zvát lidi na 
shromáždění. Nicméně nejdříve na shromáždění nikdo 
nechodil. Kázal jsem prázdným židlím, tak jsem se však 
tomu naučil. Po roce a půl začali přicházet první lidé, 
kteří zaplňovali prázdné židle. 

Prorocký sen. Jednou v noci jsem měl sen, ve kterém ke 
mně přišel náš biskup a řekl mi, abych si sbalil své věci a 
odjel na sever. Tento sen jsem si uchovával v srdci a život 
plynul dál. Zhruba po dvou letech, když jsem se oženil 
a narodilo se nám první dítě, přišel čas, kdy jsem začal 
vnímat, že s rodinou brzy odjedeme na misii.  A opravdu, 
zanedlouho k nám do sboru přijel jeden bratr s výzvou, 
že hledá nové služebníky, kteří by se přestěhovali na 
sever. Po třetí výzvě jsem se již nemohl udržet. Pochopil 
jsem, že nyní je čas, ve kterém mě Bůh volá. 

těžká změna. Přípravy ještě nějakou dobu trvaly, 
nicméně jsme pak skutečně sbalili všechny své věci 
a odcestovali na sever. Tři roky jsme bydleli v rozbitém 
a prohnilém domě. Manželka vždycky bydlela v bytě 
a jako rodina měli pračku, nenosili vodu a netopili v kam-
ech. Bohužel hned první rok byla v našem kraji opravdu 
tuhá zima. Bylo více než – 55o C a má manželka často pla-
kala. Bylo toho na ni moc. Snažil jsem se ji různě povzbu-
zovat, že je to skutečně místo, kam nás Bůh povolal. Nyní 

je to jinak. Mnohdy je to právě ona, která mě povzbuzu-
je a potěšuje, abych vytrval a zůstal pevně stát. 

Pomoc dětem. Náš sbor se rozrostl na 30 členů. Přesto 
však situace, která panuje v naší zemi, naši službu 
nepodporuje. Lidé kolem nás nazývají sektou a město 
nám vzalo prostory, ve kterých jsme se mohli scházet. 
Proto jsme se rozhodli naši službu zaměřit převážně na 
děti. S pomocí české Nehemie jsme koupili velkou tram-
polínu a věnujeme se dětem, hrajeme jim i loutková 
představení a spolu s rodiči navazujeme nové vztahy. 

rehabilitační centrum. Chtěli jsme také pomáhat lidem 
v nemocnici, protože však ani zde jsme neměli otevřené 
dveře, otevřeli jsme si vlastní rehabilitační centrum. Díky 
této práci jsme se seznámili i s doktory, navštěvovali ro-
diny a rozdávali dětem dárky. Lidé jsou za to vděční, pro-
tože naši pomoc i programy nabízíme zadarmo, což není 
zvykem. V lidech se probouzí zájem a spousta otázek, 
a tak se s nimi při této příležitosti sdílíme o naději, jak 
Bůh změnil naše životy, a pozýváme je na shromáždění. 

máme radost, že roste počet dětí u nás ve sboru, 
a nejen to, ale i mládež, pro kterou máme speciální 
shromáždění a konference z celé oblasti. Dokonce 
pořádáme i letní tábory pro děti. Opět se to vedení naší 
oblasti nelíbilo a snažili se nám tábor zakázat. Nicméně 
vše dobře dopadlo, a navíc Bůh navštívil celý tábor 
a mnozí byli pokřtěni Duchem svatým a rozhodli se 
i pro biblickou školu. 

služba v nemocnici. Nyní sloužíme jedenkrát týdně ve 
dvou nemocnicích, kde nás dříve také nechtěli. Jejich 
přístup a postoj se změnil až poté, co jsme se intenzivně 
věnovali jednomu pacientovi, který přišel o polovinu 
své nohy. Když viděli náš přístup, začali nás sami 
zvát, abychom s pomocí přišli i k dalším pacientům. 
Dokonce můžeme mít v nemocnici i svou reklamu na 
shromáždění a knihovnu a místo, kam lidé mohou házet 
své modlitební prosby. A tak zde chodíme s kytarou, 
zpíváme, kážeme a předáváme svá svědectví.

Organizujeme také besedy na téma závislost na 
drogách a alkoholu. Toto je v naší zemi opravdu velký 
problém. Máme malé středisko Teen Challenge. Nyní se 
chystáme pro tyto účely postavit novou budovu. Koupi-
li jsme pozemek a na něm chceme postavit modlitebnu. 
Zatím se scházíme doma, ale už se zde nevejdeme. 

Nechtení, 
a presto potrební

Na podzim 
přijel Ilja do 
České republiky. 
Misionář mezi 
nezasaženými 
národy. 

ˇ
ˇˇ

ilja Leonov 

službu můžete podpořit prostřed-
nictvím čísla účtu 1057340/2060, 
v.s. 5302.
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kairos

v listopadu proběhl historicky 1. kurz kairos v češtině! 
Mám radost, že jsme jej společnými silami zvládli zpracovat 
a všechny materiály přeložit, upravit a připravit pro budoucí 
studenty a účastníky. Tímto bychom chtěli také poděkovat 
všem dobrovolníkům a pomocníkům, kteří se jakkoliv do 
překladu zapojili. Bez vás bychom to nezvládli!

Jsem z kurzu nadšená, protože vidím, že skutečně 
proměňuje člověka, burcuje, mobilizuje i občerstvuje. Člo-
věk má po skončení novou chuť sloužit a být požehnáním 
pro své okolí. Nyní už vám tedy nezbývá nic jiného než sami 
zakusit jeho výjimečnost! Níže si přečtěte první ohlasy...

v. a P.  kolblovi S manželem jsme se přihlásili na kurz KAI-
ROS s tím, že je to ideální způsob, jak strávit naše líbánky. Tý-
den od každodenních povinností, studium Písma, zpracová-
vání jednotlivých úkolů a čas strávený se sourozenci v Kristu 
předčil naše očekávání! Bůh nás utvrdil v tom, že spojil naše 
životy proto, abychom šířili Jeho slovo do nezasažených 
národů, a my se těšíme na výzvy, které náš společný život 
přinese. Věříme, že tento kurz by měl absolvovat každý 
člověk, který vydal svůj život Bohu, bez rozdílu, jestli se 
chystá šířit "dobrou zvěst" na území svého bydliště, anebo 
za hranicemi! 

J. Bartík  Je to už dva roky, co jsem jel absolvovat kurz 
poprvé, a pořád ve mně z něj přetrvává velké nadšení. I 
když si člověk musí vyšetřit pět dní, zatím nikdo ani 
chvíli nelitoval, a to se tam některým ani nechtělo! 
Odjížděli občerstveni, protože Pán Bůh k nim 
mluvil. Kurz je velice intenzivní, za to dává obrovský 
prostor pro Boží jednání v životě. Doslova se dot-
knete Božího srdce, a to ti, kteří mě více znáte, víte, 
že takovými vznosnými slovy spíše šetřím. Studium 
začíná od poctivého biblického základu, s histo-
rickou nástavbou, která se přelije do kulturního 
a světového kontextu. Vloni jsme se společně s 
Nehemií rozhodli, že to stojí za to, a kurz jsme 
začali překládat do češtiny, aby byl dostupný celé 
české církvi, bez ohledu na denominaci. Bylo to 
náročné, ale i díky pomoci mnohých se to podařilo 
dotáhnout do konce včetně dabingu, příruček a 
powerpointů. Díky Bohu za to. Teď už nezbývá, než 

se taky zapojit. Chci Vám poděkovat za podporu a modlitby. 

a. rybáriková Nenechá člověka ve stavu, v jakém přijel! 

J. Římanová V českém křesťanském prostředí, které jsem 
zažila, je to revoluční pohled hlavně na misijní Boží srdce již 
ve Starém zákoně a přecházející do Nového zákona. Najed-
nou je Velké poslání to jediné, co má cenu předat ostatním. 

m. riech Bylo velice povzbuzující potkat se a celý týden 
trávit čas s tak nadšenými lidmi a do Božích věcí odhodlaný-
mi lidmi. Osobní svědectví, motivační videa, nový pohled na 
Boží slovo a Velké poslání. 

v. Ptáček Křesťanský kurz, ve kterém se lidé mohou 
dozvědět důležité informace o svých povinnostech jako 
křesťanů a povzbuzení k tomu, aby se obraceli noví lidé. 
Vedení k pravé službě. 

D. Bednářová Docela objevný, dobré společenství. Měl by 
se povinně dostat do sborů a ke všem nově obráceným jako 
základní vyučování. 

v. Bednář Inspirující, burcující, zajímavý, bohatý, prostě 
super. 

v. cupalová Kairos napomáhá uvědomit si, jak je misie 
v Božím srdci důležitá a jak je důležité si nenechat dobrou 
zprávu pro sebe, ale předávat ji dál lidem kolem sebe.  

Jaký byl Kairos v Pelhrimove?

Už vám nezbývá nic 
jiného, než se kurzu 
zúčastnit! Další kurz 
bude v Kolíně 
22. - 26. 1. 2018.

ˇ ˇ

miroslava cásková
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Plný radosti. osobní. srdečný. Takový je populární 
televizní pořad „Čas uctívání“ misijní organizace Elam, 
která oslovuje lidi pro Krista a je požehnáním pro věřící 
po celém Íránu.

Fatemah byla v depresích, závislá na alkoholu a 
uvažovala o sebevraždě. Když si pustila televizi, narazila 
na program „Čas pro uctívání“. Když zaslechla poselství 
o naději, rozplakala se.

Fatemah během telefonního hovoru s naším následným 
týmem vydala svůj život Kristu. Později ještě dodávala: 
„Ježíš mi dal naději a nový život.“ Je osvobozena od 
závislosti a dál je vedena, jak správně jednat.

každý týden slýcháváme nové příběhy lidí, kteří byli 
dotčeni tímto satelitním programem. Půl hodiny se 
můžou jak izolovaní věřící, tak i různé domácí podzemní 
církve připojit ke zpěvu a modlitbám a čtení z Bible.
Jeden z vedoucích se s námi podělil o krátký příběh. 
„Uctívali jsme Boha prostřednictvím vašeho programu. 
Díky vaší službě můžeme pevně stát. Chtěli bychom 
vám jen říct, pokračujte v tom. Vaše služba je plodná a 
Pán Bůh si ji používá.“

Prosím, připojte se k nám a modlete se spolu s námi, 
aby dopad satelitního vysílání byl ještě větší a mnozí 
jako Fatemah byli zasaženi. Obzvláště izolovaní věřící a 

podzemní sbory. A také se prosím modlete za podpůrný 
tým, který chystá další sérii natáčení. 

Zasílání Biblí a růst církve. Každý den přichází stále více 
Íránců ke Kristu a prosí o Bible.
„Prosím, pošlete mi Bibli,“ žádá Hossein poté, co se 
díval na křesťanský televizní program v perštině. O 
měsíc později opět zavolal se slovy: „Dostal jsem Bibli 
a nyní čtyři lidé z naší rodiny uvěřili v Ježíše. Prosím, 
mohli byste mi těch Biblí poslat více?“

reza, nový nadějný vůdce pro íránskou církev, si popr-
vé přečetl úplně celou Bibli – dříve vůbec tato možnost 
nebyla. Od této chvíle je ve sdílení evangelia horlivější 
než kdykoliv předtím. 

íránci touží po Biblích. Mona se rozhodla následovat 
Ježíše. Toužila po Bibli, a když ji získala od jednoho z cír-
kevních zakladatelů, byla přemožena radostí. Okamžitě 
tomuto muži zavolala: „Mohla bych prosím dostat ještě 
jednu? Můj bratranec ji u mě uviděl a naléhal – prosím, 
nemohl bych taky dostat jednu Bibli? Chtěl bych si ji 
přečíst!“

275 kč v přepočtu postačí na jednu Bibli pro írán
S takovým počtem lidí, kteří hladoví po Božím Slově, 
přichází také jedinečná příležitost přitáhnout Íránce ke 
Kristu a posílit církev prostřednictvím široké distribuce. 
Tak, jak se dostává Boží Slovo do rukou Íránců a mění 
jejich srdce, jsme přesvědčeni o tom, že Írán může být 
proměněn láskou Ježíše Krista. 

Plný radosti

Íránské Bible i média 
proměňují životy lidí. 

elam ministries

Požehnání 
českých 
učebnic

službu můžete podpořit prostřed-
nictvím čísla účtu 1057340/2060, 
v.s. 1004.
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Vážení přátelé, po nějaké době se opět ozývám ze služby 
na Zakarpatí. V listopadu 2017 jsme uskutečnili druhý 
misijní výjezd v tomto roce. Tým tvořili jako obvykle bratři 
a sestry ze sborů AC a CB. Nově s námi jely Helenka a 
Iva Jeřábkovy z AC Vyšší Brod, které na každém setkání 
vydávaly svědectví o tom, co Bůh udělal v jejích životech. 
Dále to byl stálý člen týmu Vláďa Broda z AC Třinec a 
z našeho sboru jsem jel já, Vašek Bouška, který hoří pro 
romské bratry a sestry, a František Mazáč, nejmladší 
člen týmu, který si i přes jazykovou bariéru (maďarština) 
okamžitě našel přátele.

Na začátku chci připomenout, že kromě evangelizace je 
hlavní vizí služby v romských táborech duchovní podpora 
klíčových vedoucích, jejich budování, a v neposlední řadě 
finanční podpora jejich rodin. 

Velmi mě povzbuzuje utěšený rozvoj ve sboru v Čo-
moníně, a to hlavně v oblasti vyučování dětí. Bratr David 
Janek má v Čomoníně velkou úctu. Zajišťuje, aby děti 
z tohoto tábora chodily do školy, aby se učily v romském 
prostředí podle jejich potřeb a mentality. Do školy chodí 
všechny děti jak z věřících, tak z nevěřících rodin.

vyvrcholením naší mise byla večerní bohoslužba 
v hlavním romském táboru v Mukačevu. Bohoslužba se 
uskutečnila v nově postavené modlitebně, která ještě sice 
není omítnutá, ale chválení a uctívání Hospodina to ne-
brání. Novinkou pro mě bylo, že jsem mohl kázat polsky. 

Pojď, půjdeme na nové místo. Vždy, když přijíždíme 
na Zakarpatí, tak hlavní romský pastor Šoni Horvat nám 
připraví plán služby. Kromě podpory služebníků a návštěv 
jejich rodin sloužíme v jejich sborech slovem a modlit-

bami. Sloužíme evangelizačně v mnoha táborech, ale 
pokaždé chceme navštívit i nová místa. Bratr Šoni mi řekl: 
„Půjdeme na nové místo, kde začala nová práce a lidé 
tam přicházejí ke Kristu.“ Ze zvědavosti jsem se ho zeptal: 
„A jak se to místo jmenuje?“ Odpověděl mi: „Jmenuje 
se Ižniatyno.“  „Ale v Ižniatynu se Boží práce zastavila, 
protože lidé odešli zpátky do světa,“ překvapeně jsem za-
reagoval. Šoni se usmál a povídá: „V Ižniatynu začala nová 
práce. Povstala nová generace – děti těch, kteří odešli do 
světa. Je to generace, která přemýšlí úplně jinak.“ 

ižniatyno byl první tábor, ve kterém jsem na Zakarpatí 
sloužil. Bylo to v lednu v roce 2000. Sbor v tomto táboře 
mi přirostl k srdci a měl jsem tam možnost mnohokrát 
sloužit. Bratři z Polska jim tam postavili modlitebnu 
a chtěli jim také pomoci rozjet školu pro jejich děti. Žel, 
přes veškerou duchovní i materiální pomoc se lidé 
z tohoto tábora nemohli hnout z místa. Romové se totiž 
velmi rychle nadchnou pro Ježíše Krista, ale horší je to 
s duchovním růstem, a nejtěžší je pro ně si víru dlouho-
době udržet. Mnozí služebníci vnímali určité prokletí, 
které bylo nad tímto táborem. Práce postupně začala 
skomírat, až se nakonec úplně zastavila. 

když jsme přijeli do tábora, začínala služba v obnovené 
modlitebně. Stěny byly ještě mokré po nátěru barvou. 
Chvály vedla skupina z jiného tábora, která je podporuje. 
Místo babiček, jak jsem přepokládal, zde byla spousta 
dětí a dospívajících. Nově uvěřivší byli nadšení z Krista, 
ale také z naší návštěvy. Mohli jsme zvěstovat Ježíše a 
přinést jim prorocké slovo.

margarita Jedním z prvních lidí, kteří nám vyšli vstříc, 
byla mladá žena Margarita. Nadšeně mě vítala. Na Mar-
garitu si velmi dobře pamatuji. Když jsem byl v Ižniatynu 
naposledy, bylo jí necelých čtrnáct let a už tehdy byla 
nadšená pro Boha. Asi je jediná, která z původního sboru 

Pojd, pujdeme na nové místo

Na podzim 2017 
jsme v Mukačevu 
navštívili mnoho 
rodin a sloužili 
v mnoha táborech.

slavoj raszka 

ˇ o

Dům Margarity a Ženi.
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„a jak přežijete v zimě?“ Nevěděla, co na to říci, a po 
chvíli, jako by se styděla, povídá: „Máme naději, že nám 
Hospodin pomůže.“

Bratr Vláďa Broda se díval po všech kolem sebe a ně-
kolikrát opakoval otázku: „Bude s tím někdo něco dělat?“ 
Bylo mi jasné, že bychom s tím něco dělat měli. Začal 
jsem se za to modlit a vnímal jsem, že nám Pán dává 
zelenou. Okamžitě jsem začal v hlavě počítat, kolik by 
takový domek stál. Pokud by byl z hliněných cihel a na 
jednoduchých základech, vyšel by na 20 000 Kč. Pokud by 
se postavil na pořádném základě z běžných cihel, s jed-
nou místností a kuchyní, bylo by potřeba asi 50 000 Kč. 

Rozhodl jsem se pro druhou variantu a předložil jsem to 
Pánu. Teď to závisí na jeho milosti a ochotných dárcích.

Prosba místo závěru. Přátelé, bratři a sestry, chci vás 
tímto poprosit jménem našeho týmu o pomoc v této 
věci. Budeme velmi vděční, pokud potřebnou částku do 
března 2018 obdržíme. Na jaře by už Margarita se Žeňou 
mohli bydlet v novém. Pokud by se částka nasbírala dří-
ve, okamžitě začneme podnikat potřebné kroky. 

Pokud vás to oslovilo, peníze můžete zaslat na účet: 

100 113 352/0300 (ČsoB) v.s. 5102 nebo 1057340/2060 
v.s. 5102. (Stavba domku v Ižniatyno)

Děkujeme vám za modlitební i finanční podporu této 
služby. 

zůstala. Když jsme se na 
konci bohoslužby modlili 
za budoucí vedoucí, tak 
jeden z nich říkal svědectví 
o tom, co prožívá v souvis-
losti s Ižniatynem. 

Margarita mi položila ruku 
na rameno, ukázala na onoho vedoucího a s pýchou 
řekla: „Podívej, toto je můj muž Žeňa.“ Žeňa se do Ižnia-
tyna přistěhoval z jiné oblasti Zakarpatí a oženil se tu. 
Když jsme vyšli z modlitebny, zeptal jsem se Margarity: 
„Ukaž mi, kde bydlíte.“ To, co jsem uviděl, mi vyrazilo 
dech. Ukázala mi na boudu, které jsem si všimnul už při 
příjezdu. Byla stlučena z klacků, obtočená PVC fólií a s 
něčím nahoře, čemu říkali střecha. Bouda byla různě 
podepřena, aby nespadla. Nevěřícně jsem na to hleděl 
a zeptal se: „Zde opravdu bydlíte?“ Beze slov na mou 
otázku přikývla. 
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Pavel Golub 

nadeje pro
rodiny a detiˇ

Děti na vesnicích 
dychtivě očekávají 
náš příchod.

Drazí čtenáři a partneři, církev „Svoboda“ v Apostolovu 
na Ukrajině má přibližně 100 členů. Jsou zde lidé různého 
věku, které Bůh obdařil talenty a odborností. Díky tomu 
je církev zapojena do různých služeb, sloužíme v domově 
důchodců, v nemocnici, pořádáme mládežnické konfe-
rence, tábory, stanové evangelizace pro děti a mládež.

Dětský tábor. V tomto roce mládež opět organizovala 
dětský křesťanský tábor. Tento tábor je určen hlavně 
pro děti, které neznají Boha, kde se jim po celý týden 
snažíme ukázat na Kristovu lásku, kdo je Bůh a co pro ně 
udělal. Letos se tábora zúčastnilo 70 dětí.

obzvláště na nás čekají děti ve vesnicích. Je to skvělá 
příležitost, jak využít čas odpočinku a vytvořit pro ně 
zábavný program. Ve vesnicích příliš mnoho dětí není 

ˇ

a není zde ani mnoho příležitostí, kde a jak trávit volný 
čas. Nadšeně nás očekávají. Modlíme se také, aby se 
Bůh skrze tyto děti dotkl i rodičů a zachránil jejich rodiny. 
Lidem ve vesnicích se žije těžko a nemůžou si dovolit 
dětem zaplatit žádnou dovolenou. Proto, když náš tým 
přijíždí s programem, s trampolínou, bazénem a dalšími 
věcmi, děti s radostí přicházejí a účastní se všech akcí. 
A na závěrečný večer pro své rodiče a lidi z vesnice se učí 
nové písně, scénky, verše. V průběhu večera jim před-
vedou vše, co se naučily. 

vánoční program. V zimě za nimi přijíždíme znovu 
a spolu s programem přivážíme i vánoční dárky a vánoční 
poselství o naději spolu s vystoupením o narození Ježíše. 

Děkujeme vám za vaši pomoc, za vaše modlitby za 
záchranu lidských duší k slávě našeho Pána Ježíše. 

tento projekt můžete podpořit prostřed-
nictvím č. ú. 100 113 352/0300 (ČsoB), 
nebo 1057340/2060, v.s. 5101

UkraJina18 NeHeMIA  INFO 



Platby v Čr (účty v bankovních poplatků):
  citfin Praha • číslo účtu: 1057340/2060 
(možnost zasílat dary i v jiných měnách než jen v cZk.)
  ČsoB Havířov • číslo účtu: 100113352/0300

qUANTUM SOLIDUM 
Projekty Nehemia  
a variabilní symboly:

1000 HUmanitární ProJekty
1001 Fond náhlé pomoci
1002 Humanitární sbírka na Irák
1003 Lékařská pomoc dětem
1004     Perské Bible - Írán
1009 Ukrajina – uprchlíci  
1010     Srbsko - uprchlíci
1101 Kavkaz – kráva do každé rodiny
1120 Ukrajina – dětské domovy
1202 Děti Etiopie – Kofele
1203 Děti Tanzanie – Masajové
1204 Děti Etiopie – Jimma
1301 Severní Korea – pekárna
1302 Čína - vodovod
1303 Čína - humanitární pracovníci
2000 misionáŘi

2101 Chorvatsko – Václav Bednář
2102 David S.
2301     Asie - Vretonkovi  
2302 Misijní práce mezi persky mluvícími lidmi
2303 Wojnarovi
2304 Jaro Féneš
2501 Thomas a Marcela Hemphilovi
3000 ProJekty Praktické Pomoci
3205     Pracovní výjezd na Sibiř
3301 Izrael – obnova lesů na Karmelu
4000 roZvoJ krátkoDoBé misie
5000 PoDPora nároDnícH církví a  
 Pastorů
5101 Ukrajina – pastor Pavel Golub
5102 Ukrajina – podpora romských pastorů
5103 Ukrajina – pastor Konstantin Melnik

5104 Chorvatsko – Dohnalovi
5201 Etiopie – evangelisté TFM
5202     Etiopie – farma
5203     Etiopie – Bible 
5301 Čína – Bible pro Čínu
5302 Jakutsko – Ilja a Aňa
6000 sPráva ProJektů a ProvoZ 
 orGaniZace
6004 Neurčené dary
6410 Mzdy a dotace na mzdy
6412 Mzda Leoš Cásek
6413 Mzda Danuše Bednářová
6414     Mzda Miroslava Cásková
8000  servisní PoDPora misie
8104  Vzdělávací kurzy a akce
8201  Časopis Nehemia INFO

www.insia.cz

Nehemia se spolu s vámi přidala k pomoci na záchra-
nu devítiměsíčního chlapečka Davida, který se narodil 
pracovnici domova Otčij dom v Kyjevě Nasti Ščevelové. 
Rodina zápasí s vážnou diagnózou, se kterou se Davídek 
narodil – vrozená akutní leukémie. David již zakončil 
pátou chemoterapii a v polovině listopadu se spolu 
s rodiči přestěhoval do italské Verony, kde Davídek 
podstoupí transplantaci kostní dřeně. 

Ve chvíli, kdy čtete tento článek, by měl být Davídek 
už po operaci, a máme naději, že vše dopadlo dobře. 
Ve druhé polovině prosicne 2017 podstoupil posled-
ní chemoterapii a po ní následovala transplantace 
kostní dřeně. Aktuální informace se dozvíte na našich 
stránkách nebo na facebooku Nehemie. 

Nadační fond Nehemia odeslal rodičům Davida 14 000 
Euro tj. 368 200,- Kč. Celkově se vybralo 153 137 Euro.

Děkujeme každému jednotlivci, organizaci či církvi, 
všem, kteří otevřeli svá srdce, aby pomohli Davidovi. 
modlete se prosím za něj. 

Transplantace kostní drene 
pro Davídka

ˇ ˇ

václav Bednář 
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ˇOtcij dom 
a promenené životy

Příběh dvou dětí 
a radostná proměna

roman kornyjko 

držet v ruce pastelku, měla špatně rozvinutou motoriku, 
byla netrpělivá, agresivní, paličatá, uzavírala se do sebe 
a dlouze mlčela.

víťa si sám nevěřil, nevěděl, kolik má roků, stávalo 
se, že bez příčiny praštil nějaké dítě, vzal mu hračku 
a schoval ji pod stůl. oba si stále vynucovali zvláštní 
pozornost u dospělých. ola chtěla, aby ji stále nosili 
na rukou a víťa rád trávil čas s muži. když se naskytla 
nějaká příležitost, aby si mohl sednout vedle dospělé 
osoby, využil ji. mlčky zde seděl a cítil se v bezpečí.

Proměna. Během dvou let se však děti naučily pořádku, 
začaly se usmívat a otvírat svá srdce i dospělým. Z Oly se 
stala veselá, aktivní a samostatná dívka. Víťa se upoko-
jil. Rád si hrál s LEGEM. Oba si rádi hrají s plastelínou a 
skládají puzzle. Nyní jsou veselí, rádi si hrají s ostatními 
dětmi, ale i přesto stále vyhledávají vztah i s dospělými. 
Ola se často ptá, kdy bude mít maminku. Když vidí ven-
ku nějakou maminku se svými dětmi, na jednu stranu se 
rozzáří, ale pak velmi rychle posmutní.

vyslyšené modlitby. Prakticky po třech letech modliteb 
získaly tyto děti  novou rodinu, kde je oba rodiče milují. 
Díky Bohu za tento zázrak. Očka naší Oly se staly symbo-
lem dětské touhy, která došla svého naplnění.

na podporu této práce prosím použijte v.s. 1120 

Dětský domov otčij dom v kyjevě. Letošní rok byl pro 
nás obzvlášť speciální, protože jsme oslavili 20. výročí 
otevření křesťanské dětského domova.Prakticky od 
jeho vzniku vaše církev a nF nehemia spolu s vaškem 
Bednářem s námi velmi aktivně spolupracovala, 
pomáhala v záchraně bezprizorných dětí na ulicích 
kyjeva. sloužili jste našim dětem na „ostrově pokladů“ 
či dětem v našem domově. Díky naší spolupráci byly 
zachráněny tisíce dětí z ulice a stovky dětí z otčího 
domu. mnozí jsou dnes dospělí a mají své vlastní rodi-
ny. a to i díky vám, vaší lásce a ochotě sdílet své životy 
s těmi, kteří své dětství radostné neměli.

Ještě jednou vám za naši velkou rodinu „otčij dom“
z hloubi našich srdcí děkujeme.

Historie ve tvářích. Chtěli bychom vám představit Víťu a 
Olu. Zatím je neznáte. Před třemi roky jsme je přijali do 
našeho dětského domova „Otčij dom“ v Kyjevě ve věku 
tří a pěti let. V tu dobu byli velmi zaostalí jak tělesně, 
tak duševně. Hned první den nám děti řekly: „Vzali nám 
mámu, mámu už nemáme“. Tím mezi nás postavily ba-
riéru. Otce nikdy nevzpomínaly a za mámou ještě nějaký 
čas plakaly, a pak i na ni zapomněly. Stále byly smutné, 
ustrašené a často nemocné.

mladší ola měla z mnoha věcí strach. Bála se koupat, 
nechtěla brát žádné léky, a když jsme se k ní přiblíži-
li, křičela a kopala kolem sebe. Dokonce neznala své 
jméno. Na dotaz, jaké je tvé jméno, řekla „Dcera“. Měla 
malou slovní zásobu, neznala žádnou barvu, neuměla 

ˇˇ
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