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Matouš 15:34  Ježíš jim řekl: "Kolik máte chlebů?" Odpo-
věděli: "Sedm a několik rybiček."

V jednom výzkumu se ptali různých lidí, jestli se cítí 
bohatí, či chudí. Asi není překvapením, že většina 
se cítila být chudými. Dokonce i ti, kteří se měli dost 
dobře. Důvodem byl pohled na možnosti, kterých 
nebyli schopní dosáhnout. Pokud se budeme dívat jen 
na to, co nemáme a co nám ještě chybí, pak budeme 
žít v pocitu chudoby a nedostatečnosti. Ježíš proto vedl 
své učedníky k pohledu na to, co již mají a co mohou 
použít. Když cestuji po Africe, mnohokrát od místních 
slyším, že jsou chudí a nic nemají. A v porovnání s námi 
Evropany je to jistě pravda. Ale nemůžu souhlasit s tím, 
že nemají nic. Snažím se vždy ukázat na to, co všechno 
již od Boha dostali a co mohou dělat. A tak dospělí vez-
mou sirotky, o které se starají a jdou do stepi, kde sekají 
vysokou stepní trávu. Pak ji svážou do snopů a prodávají 
jako krytinu na střechu. Nebo dělají dřevěné uhlí, které 
se hojně využívá při vaření. 

I my se potřebujeme podívat, co již máme a co můžeme 
Ježíši nabídnout k rozmnožení. Neustále jsem udivován, 
jak Bůh může použít člověka a jeho obdarování. Jak někdy 
stačí málo a věci se dají do pohybu. Vždy je však potřeba 
mít někoho, kdo vezme to málo, co má a dovolí Ježíši, aby 
s tím pracoval.  Jak jsem již zmínil, Afrika má velké potřeby, 
ale naše pomoc se nemusí soustředit na peníze. Ve městě 
Hustopeče jsme uspořádali sbírku použitých brýlí, které 
v listopadu povezeme do Malawi. Jedna paní v optice se 
nám nabídla, že je všechny přeměří a nalepí štítky. Dala 
nám i tabulky na měření zraku. Jiná paní přišla s myšlenkou 
prošlých autolékárniček. A tak v rámci města mi lidé nosí 
nové, ale již prošlé autolékárničky, kterými chceme vybavit 
jednotlivá centra, která se starají o sirotky. A podobných 
nápadu je jistě celá řada. Nás to nic nestojí, nic nám 
chybět nebude, ale jiným to významně pomůže. Klíčové 
je, abychom se nedívali na to, co nemáme, ale abychom si 
uvědomili, co již máme a co můžeme použít. Ale nesmíme 
zapomenout to Ježíši nabídnout. S Kristem mohou být i 
velké potřeby naplněné skrze malé věci. 

Úvodem...
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Karel Fridrich,
pastor sboru AC 
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Zápal pro evangelium. V letošním roce jsem se znovu 
po letech setkal se svým přítelem, pastorem B. z Jižního 
Súdánu. Jeho služba je zaměřená na zakládá nových sbo- 
rů a evangelizaci. V průběhu let, kdy takto pracuje jak ve 
své zemi, tak i v zahraničí, je pronásledování jeho osoby 
už jaksi běžnou součástí jeho života. Mnohokrát byl uvěz-
něný, zbitý a ponížený, několikrát unesený, jednou málem 
popraven, sledován tajnou policií a armádou. Přesto jeho 
zápal pro kázání evangelia je takřka nekonečný. 

Skoro by se dalo říci, že po všech těchto zkušenostech 
je to člověk s obrovskou odvahou čelit rizikovým si-
tuacím. A možná že tomu tak skutečně je. Nicméně, při 
osobním rozhovoru na téma odvaha a strach prohlásil: 

„Ta největší odvaha, kterou můžeme prokázat je, že 
řekneme Bohu ano, tady jsem! Což znamená, že se 
vzdáváme kontroly nad vlastním životem a předáváme 
ji do Božích rukou. Nikdy nevíme, kam nás Bůh povede. 
Ale jsem si zcela jistý, že to stojí za to, protože uvidíte 
lidské životy proměněné Jeho mocí.” 

Ano, tady jsem? Sám nad touto větou občas přemýšlím. 
Jak jsme na tom my Češi? Nakolik jsme ochotní opustit 
svůj pohodlný život a říci Bohu své ano, tady jsem, pošli 
mě, použij mě…? Nakolik jsme ochotni opustit komfort-
ní prostor našich životů ve prospěch druhých? 

Všichni jistě známe slova Ježíše Krista  z Mt 9:36 – 38: 
Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli 
vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tehdy řekl svým 
učedníkům: „Žeň je velká, dělníků málo. Proste proto 
Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!“ 

Čísla hovoří jasně. Ano, tato slova platí i pro dnešní 
dobu, kdy můžeme mít dojem, že skrze moderní 
technologie už snad evangelium musel slyšet každý na 

této planetě. Nicméně v dnešním světě existuje dle 
www.joshuaproject.net 17 014 národnostních skupin, 
z nichž je 7 080 zcela nezasažených evangeliem. To je 
41,6% celosvětové populace! 

Co znamená nezasažených evangeliem? Zcela určitě 
jsou tito lidé „nevěřící” v Krista. Takových máme 
v našem okolí takřka nepočítaně. Počínaje naší rodinou, 
pokračujíc přes kamarády k našim sousedům a u lidí 
z našeho města či vesnice konče. Jenže nezasažení mají 
oproti „našim nevěřícím” jednu obrovskou nevýhodu. 
I kdyby chtěli “Pravdu” najít, nemají ve svém okolí 
nikoho, kdo by jim o ní řekl.

Hudson Taylor. Mnozí jistě znáte jméno Hudson Taylor, 
jednu z nejvýznamnějších postav misijního hnutí 19. 
století. Pocházel z Británie a na misii v Číně strávil 51 
let. Založil organizaci CIM (China Inland Mission), skrze 
kterou následně přišlo do Číny 800 misionářů, bylo 
založeno 125 škol, 300 misijních center. Jejich práce 
se rozšířila do více než 500 provincií Číny a pomohla 
více než 18 000 Číňanů najít Krista. Hudson Taylor 
byl schopen plynně (plynule) kázat v pěti čínských 
dialektech. Proto se také podílel na překladu Nového 
zákona do některých z nich. Historička Ruth Tucker 
shrnula jeho službu těmito slovy: „Žádný misionář 
v 19. století krom apoštola Pavla neměl širší a systema-
tičtější vizi zahraniční misie než Hudson Taylor.”

Kolik let máte ve vaší zemi evangelium? Tuto otázku 
položil před mnoha lety jeden čínský mladík brits-
kému misionáři Hudsonovi Taylorovi. Hudson se tehdy 
zamyslel a odpověděl, že určitě několik set let. Mladík 
rázem posmutněl a odvětil: „Jak je možné, že jste do 
Číny neposlali nikoho dřív? Můj otec hledal pravdu 
celých 20 let a nedávno zemřel, aniž by ji našel…” 
A takovýchto lidí žije na této planetě 3,15 milionů. 

Odvážíš se říct Bohu své ano? 

Leoš Cásek

máme odvahu 
ríci ano?

Evangelium se stává 

dobrou zprávou jedině 

tehdy, dorazí-li na mís-

to včas… J. F. Henry 

ˇ
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IZRAEL
Tanzanie

Odvážný 
a zároven 
bezradný

Po hodinách strávených v autě drkotajíce se po hrbo-
latých a prašných „cestách“ vám klidně může vyvstat 
otázka: „Má tohle všechno vlastně smysl? Proč se 
s takovým vypětím namáháme?“ 

Ano, proč vlastně? Všechno začalo v roce 2003, kdy 
jsme se prostřednictvím naší misie dostali do špatně 
přístupných oblastí Masajské stepi…

Vždy a všude. Tenkrát jsme dorazili mezi Masaje 
zrovna uprostřed rituálu obřízky a mě osobně požádali, 
abych kázal. Zpočátku jsem si nebyl jistý, zda je vhodné 
vstupovat s biblickým poselstvím do této situace, ale 
pak jsem uposlechl biblické výzvy evangelizovat vždy 
a všude. Využil jsem také příležitosti, abych je varoval, 
jak fatální důsledky může mít jejich způsob života na 
zdraví a nemoc zvanou AIDS.    

Poté mě přivedli ke svému vůdci zvanému Laiboni. 
Tehdy jsme navázali důležitý kontakt a závěrem nám 
ještě uprostřed buše ukázali malou stavbu, perspektivní 
mateřskou školu, a prosili nás o pomoc se slovy: „Naše 
děti potřebují vzdělání a Boží slovo.“ Tato slova ve mně 
začala silně rezonovat. Je pravda, že kdybych dopředu 
věděl, jakým výzvám budu v budoucnu čelit, jistě bych 
utekl a silnou rezonanci v nitru bych ignoroval.
 
Kdo seje vítr, sklidí bouři. I přesto, že jsem se na 
začátku cítil zcela bezradně, Bůh mi dovolil ponořit se do 
projektu s odvahou a smělostí. S podporou přátel jsme 
zde během následujících let vybudovali tři studny, zřídili 
jsme jednu mateřskou školku, školu, kuchyň se spíží, 
dva domky pro učitele a internát pro 50 dětí. Dále pak 
truhlářskou dílnu, sklad a mlýn na kukuřici. Abychom 
zajistili potravu pro studující děti, pořídili jsme vlastní 
farmu a náš spolupracovník Matias ze Švýcarska se do 

Werner Drotleff

Co člověka žene stále 
dopředu? Bez Boží síly 
a jeho popudu by pomoc 
Masajům možná nikdy nepřišla. 

pomoci horlivě zapojil. Svým praktickým způsobem a 
osobním duchovním vlivem navíc inspiruje a motivuje 
místní mladé spolupracovníky. 

Silný odpor a vítězství nakonec. Bohužel se však naše 
práce neobešla bez silného odporu. Jedna skupina 
Masajů na nás neustále útočila. Ignorovala dohody, blo-
kovala termíny s oblastním velitelem, hrozila nám vše-
možnými kouzly a přemísťovala či odstraňovala hraniční 
kameny. To je přestupek, který se trestá šesti měsíci 
vězení. Má varování, že by se vše zlé mohlo obrátit zpět 
na jejich hlavy, však lehkovážně házeli za hlavu a pak 
nastal čas, kdy začali sklízet bouři. Prokleli naše pole, 
která však díky Božímu požehnání překypovala boha-
tou úrodou, zatímco jejich pole byla suchá a vyprahlá. 
Krátce nato jsem dostal zprávu, že se se mnou chce 
setkat náčelník Masajů, aby se nám osobně omluvil za 
problémy, které nám způsobili. A Bůh zvítězil!

Ze současnosti: Vodárna v rekordním čase. Právě 
jsem se vrátil z pracovní brigády se čtyřmi skvělými 
pomocníky z české Nehemie. Pravidelně odtud přijíždějí 
pracovní týmy a pomáhají nám ve stavebních projektech. 
Tentokrát se jednalo  o vysokou nádrž na vodu o objemu 
10 000 litrů. Bohužel jsme na stavbu měli pouhých devět 
dní a už první den nám bylo jasné, že se to nedá stihnout. 
Proto jsme jim řekli, ať udělají, co zvládnou. Devátý den 
však přišlo velké překvapení. Věž je hotová! 

Těším se na to, jak Bůh bude dál Masajům v jejich bídě 
pomáhat. Jsme plní očekávání. Vím, že nám především 
nejde o stavby, ale o lidi. Ne o pomoc v rozvoji, ale 
o pomoc lidem. A ta začíná Ježíšem Kristem, který 
vstoupí do srdce člověka. 

Chtěli byste podpořit vzdělání děti v Tanzanii (v. s.   
1203) či pracovní výjezdy (v. s. 3000), použijte   
prosím č. ú. 1057340/2060. 

ˇ
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Stašku, jak vlastně skládáš tým? Většinou třemi způsoby. 
Za těch posledních pár let zkušeností jsem poznal spoustu 
schopných a ochotných lidí, které dle požadavků vyplýva-
jících z daného projektu oslovuji. Pak mě také ochotní 
bratři sami oslovují a třetí způsob je prostřednictvím pas-
torů různých sborů, kteří mi sami někoho nabídnou. 

Kde a jak sháníš peníze? Stavební misijní výjezdy bývají 
finančně velmi náročné, proto většinou z více zdrojů. Je 
to jak můj místní sbor v Českém Těšíně, tak i sbory jed-
notlivých účastníků výjezdu. Dále už několik let po sobě 
jsme podporováni jednou nadací, také čerpáme prostře-
dky z misijního fondu naší církve a z Nehemie. Navíc nám 
přispívají různí soukromí sponzoři a kromě toho každý 
účastník výjezdu musí přispět určitou částkou sám.

Je o tuto práci zájem? Většinou nemám problém 
výjezdy obsadit, samozřejmě vzdálenější destinace jsou 
náročnější na čas, proto výběr týmu je složitější. Ale 
zájem o tento druh služby je.

Naplňuje vás tato práce? Když bych měl mluvit za sebe, 
tak nikdy tímto způsobem neuvažuji. Jsem spíše člověk, 
který, když je osloven nějakou konkrétní potřebou, tak 
do ní vstoupí, aniž by se příliš zajímal o nějaké pocity. 
Na druhé straně okamžitý výsledek našeho úsilí, který 
je zpravidla vidět okamžitě, se stává motivací a zados-
tiučiněním z dobře vykonané práce. Dle reakcí dalších 
účastníků se mi zdá, že to tak mají stejně, a rádi se 
znovu dle možností zapojí.

Mění pracovní výjezdy váš pohled na misii? Každopád-
ně ano. Naprostá většina z nás je vždy oslovena situace-
mi, se kterými se setkáváme, a víme, že ten malý díl 
z naší strany je pomocí v místech, kde je potřeba.

Vidíte, že má tato práce smysl? Ano, často misionáři 
nebo lidé na místech, kde konají službu, nemají možnost 
se věnovat nějakým stavebním projektům, a proto velmi 
potřebují pomoc zvenčí. Je to obrovské povzbuzení pro 
všechny, když při odjezdu vidíme výsledek úsilí, které se 
na daném místě stalo požehnáním.

Jak reagují místní obyvatelé na vaši práci?
Pokud mluvíme o Africe, pak tady platí, že my máme 
hodinky, ale oni mají čas. Konkrétně u obou výjezdů 
do Tanzanie místní obyvatelé kromě těch, kteří nám 
pomáhali, stáli opodál a celé hodiny nás pozorovali. 
Vypadali celkem přátelsky. Toto ale nelze říct o všech 
výjezdech, například v izraelském Aradu jsme čelili 
přímým útokům ze strany ortodoxních židů.

Co je největší výzvou, překážkou nebo těžkostí při 
každém výjezdu? Co nejlépe zmapovat situaci na 
místě a připravit věci tak, abychom byli v určeném 
čase schopni splnit úkol. Dalšími výzvami a překážkami 
jsou kontroly na hranicích (často jako „turisté“ veze-
me nářadí a materiál) a jazyk (překlad z angličtiny do 
místního jazyka). Někdy si myslíte, že jste vše pochopili, 
a časem zjistíte, že je to jinak. Také počasí, jiná kultura. 
Naposledy se nám stalo v Tanzanii, že se nám pokazila 
úhlová bruska. U nás za hodinu pracujete s novou, ale 
tam nám vyřešení problému trvalo více než jeden den.

Na čem jste nyní v Tanzánii pracovali a kolik vás bylo?
Do Tanzanie jsme  jeli čtyři. Tři z nás jsme už na tom 
místě (Loltepes Massailand) byli před dvěma roky a 
bratr z Kopřivnice byl poprvé. Stavěli jsme betonovou 
věž na vodu a na solární panely. 

Podařilo se vám stihnout vše, co jste si naplánovali?
Stihnout se nám díky Bohu podařilo vše. Sami jsme tím 
byli překvapeni, protože rozsah díla byl větší, než jsme 
plánovali. Odjeli jsme s pocitem dobře vykonané práce.

Nějaká historka z poslední cesty? Simba ve 
svahilštině znamená lev. Petr Guznar (člen 
týmu) svým vzhledem všem připomínal lva a 
místní děti před ním utíkaly křičíc: "Simba!" 
Dokonce když ho viděli někteří dospělí lidé, 
odvraceli tvář nebo se rychle skryli. 

T
a

n
za

n
ie

Stanislav Bocek

Pracovní tým opět v pohybu. Ro-
zhovor  s vedoucím pracovních 
výjezdů Stanislavem Bockem.
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Přípravy bez stresu? Když jedete do Afriky poprvé, je 
to dobrodružství a velký adrenalin. Před odjezdem vyři-
zujete očkování, zjišťujete všechny možné informace a 
zavazadlo balíte už měsíc předem. Všichni kolem se pt-
ají, jestli se nebojíte, a vy samozřejmě říkáte, že ani ne, 
ale někde uvnitř máte spoustu otázek. Když jedete do 
Afriky poosmé či podeváté, tak mnohé už neřešíte a pas 
vytáhnete z šuplíku možná dva dny předem. O tom, kde 
máte zavazadlo, se začínáte zajímat až o víkendu před 
odletem. A někteří vás mají i za hrdinu, který se nebojí 
pavouků a švábů. Takový posun v myšlení zná asi každý, 
kdo pravidelně cestuje. To, co se ale nemění tak rychle, 
je Afrika. Když vyjdete z letiště v Dar es Salaamu, tak se 
na vás stále usmívají  místní taxikáři a nabízejí vám, že 
vás za dolary dovezou snad i na Měsíc. A každý se vás 
snaží přesvědčit, že je to právě on, kdo to umí nejlépe. 
Opět se na vás vrhají davy nosičů, kteří vám vyrvou 
zavazadla z rukou a za patřičný bakšiš odnesou k autu.  

Nový pokoj pro zástupce. Na letošní pracovní misijní 
výjezd (od 11. do 29. 6.) jsme se vydali opět do Tanza-
nie a opět do dětského domova v Morogoro. Znalost 
„terénu“ našemu tříčlennému týmu (Karel Fridrich, Jan 
Gavlík, Marian Lokaj) umožnila rychlé zapojení do práce. 
Zdálo se, že jsme začali tam, kde jsme před dvěma lety 
skončili. Během příprav jsme počítali s tím, že budeme 
pracovat na stavbě nové ubytovny pro sirotky. Později 
se to změnilo na výstavbu společenské místnosti 
s jídelnou. Ale jak to v Africe běžně chodí, vše je před-
mětem změny. A tak po příjezdu jsme vyfasovali prostor 

vymezený čtyřmi betonovými piloty, kde měl vzniknout 
pokoj s příslušenstvím pro zástupce vedoucí dětského 
domova. Nad těmito piloty byl už vybudovaný pokoj 
pro vedoucí (i podle ubytování je pak zřejmé, kdo je 
postavený výše a kdo je podřízený). A protože náš čas 
je v Africe vždy omezený, záleží na správném načaso-
vání jednotlivých kroků. Týna, vedoucí dětského do-
mova, nám dala k dispozici několik dospívajících chlap-
ců, kteří pro nás chystali maltu a beton a dělali další 
pomocné práce. Bez jejich skutečné pomoci bychom 
neudělali zdaleka tolik. Afričané s oblibou říkají, že my 
bílí máme hodinky a oni mají čas. A to se odráželo 
i v dodavatelsko-odběratelských vztazích. Hlavně v 
těch dodavatelských. Některé materiály se k nám 
dostávaly se zpožděním, a to samozřejmě brzdilo 
jednotlivé kroky. Dveře a okna přišly až poslední den 
odpoledne, a ty jsme už nestihli pořádně zazdít. 

Pomoc na bohoslužbách. Obě neděle, které jsme          
v Morogoro strávili, jsme se také zapojili do bohoslužeb. 
Ani nevím, jak se to stalo, ale Marián dostal na sta-
rost besídky. On byl nakonec zcela vyčerpaný, ale děti 
nadšené a radostné. Co s nimi dělal, se nedá popsat, to 
se musí vidět. No a mě využili ke kázání Božího slova. 
V porovnání s Mariánem jsem si připadal dost statický. 

I přes všechny komplikace jsme mohli udělat velký kus 
práce, která povzbudila místní lidi k další činnosti. Zno-
vu se ukázalo, že naším úkolem není jen něco udělat, 
ale jsme jakýmsi katalyzátorem a motivací pro místní. 
Svým přístupem je povzbuzujeme, že to jde a že je 
možné věci udělat pěkně a dokončit je.  

Tři muži přijíždějí do dětského 
domova v Tanzanii. 

Pracovní tým 
v Morogoro 

Karel Fridrich
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Tento mobilizační kurz byl pro mě velice silným impul-
sem k tomu, abych překročila hranice své komfortní 
zóny. Prostě zkusit, co jsem nikdy nezkusila, v zemi a 
kultuře, ve které jsem nikdy nebyla, uprostřed lidí, se 
kterými se nedomluvím. Vystavit riziku své zdraví, zjistit, 
zda obstojím v situacích, na které se nemohu dopředu 
připravit. Být závislá jen na Bohu a na spolupracovnících.

Rovnou do praxe. Na kurzu jsem byla letos v lednu, a 
už v květnu jsem si mohla na něm získané zkušenosti 
ověřit v praxi. 1. – 11. května jsem vycestovala do Mala-
wi s pastorem Apoštolské církve v Hustopečích Karlem 
Fridrichem, který jezdí do Afriky už pár let. V jedné 
z velmi chudých oblastí tohoto státu jsme byli podpořit 
jedno z 15 center, které se stará o místní sirotky.

Ochota učit se. Neumím anglicky, a těch pár slovíček 
v řeči čičewa, co mi nabídl google překladač, na 
domluvu rozhodně nestačilo. Cennou přípravou na 
tuto situaci pro mě byla hra z Kairosu, ze které jsem si 
odvezla respekt k jiné kultuře a ochotu učit se. Jeden 
večer jsem tedy seděla s místními dětmi na verandě 
jednoho domu a malovala jednotlivé části těla a pře-
dměty denní potřeby a děti mi vždy nadšeně řekly, jak 
se to řekne čičevsky. Vždy se velmi smály, když jsem 
to po nich opakovala a někdy chvíli trvalo, než jsem to 
vyslovila správně. Gesta také pomáhají – tedy domluva 
rukama nohama – ale není to spolehlivé. Když se mi 
jedna žena snažila vysvětlit, že v mém pokoji bude 

Kateřina Rybáriková

Kairos 
promenuje! ˇ ˇ

V listopadu proběhne již 5. kolo kurzu Kairos. Je v českém 
jazyce a přináší změnu do života každému, kdo se ho zúčastní. 

Velká bouře. Během jara a léta postihlo Kyjev několik 
silných dešťů a bouří, při kterých bylo zaplaveno dokonce 
slavné náměstí Kreščiatik spolu s metrem. Tento silný 
déšť a krupobití však zasáhl také dětský domov Otčij 
dom, kde pomáháme více než 20 let. Střecha na prvním 
domě, kde je rehabilitační centrum pro děti, byla ještě 
původní a už tehdy ve špatném stavu, takže tato kalamita 
urychlila její konec. Děti a pracovníci domova tedy při 
každém dešti roznášejí kýble a různé nádoby na vodu a 
posouvají postele, aby voda nekapala do matrací. 

Otčij dom již napsal všem svým partnerům prosbu o 
pomoc. Celkem je na opravu střechy potřeba 700.000 
Kč a nyní již mají k dispozici 400.000 Kč včetně daru NF 
Nehemia, který jim zaslal 66 000 Kč. 

Chtěli byste se finančně zapojit? Chtěli byste být 
součástí pomoci? Pak můžete přispět prostřednictvím 
č. ú. 1057340/2060, v. s. 1120. Nebo darujte online na 
našich stránkách www.nehemia.cz. Předem mnoho-
krát děkujeme za vaši štědrost a obětavost. 

Poškozená strecha v Otcím dome 

uloženo kozí maso na zítra, ale že velmi smrdí, chytla se 
za nos, ale já jsem to nepochopila a nabídla jí kapesník.  

Stolování. Také neobvyklé jídlo a jeho servírování na 
zemi nebylo pro mě žádným překvapením, protože exo-
tická večeře na Kairosu byla dobrou průpravou. V Mala-
wi jsme jedli kozí dršťky omotané střívkem a opražené 
na oleji, dušené dýňové listy, v nichž skřípal písek mezi 
zuby. Občas nám mezi talíři proběhla slepice. Při jídle na 
rohoži na zemi se člověk musí vyzout a ze začátku jsem 
měla problém někomu „strkat pod nos“ svoje nohy u 
jídla, ale když se i druzí naprosto v klidu zouvali a vzá-
jemně jsme ty svoje nohy na té rohoži někde uskladnit 
museli, ostych mě přešel.

Správný postoj. Zvyknout si, že nemohu s dětmi, s lidmi 
pracovat tak, jak jsem v Evropě zvyklá, bylo těžké. Bez 
znalosti jazyka nerozdáte ani bonbony, natož poselství 
evangelia. Ale primární postoj byl nechtít hned něco 
rozdávat, předávat, ale učit se, naslouchat, pozorovat, 
dostat se do toho, jak u nich věci fungují. A tímto 
postojem respektu a úcty k jiné kultuře jsem do Malawi 
přijela z Kairosu vybavená. Díky moc za vše. 

Další kurz Kairos proběhne v modlitebně AC Havířov, 
Selská 29 ve dvou prodloužených víkendech, a to ve dnech 
15. – 17. 11. a 22. – 24. 11. 2018 . Přihlásit se můžete 
na www.nehemia.cz nebo na www.kurzkairos.cz. 

Kairos

ˇ ˇ ˇ
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Pomoc jezídským rodinám. Již několik let pomáháme 
97 jezídským rodinám a letos v srpnu jsem opět několik 
z nich navštívil. Jsou to ti nejchudší z nejchudších. Válka 
je před čtyřmi lety vyhnala z domovů a ze strachu 
z dalšího pronásledování nevyužili oficiálních uprch-
lických táborů, ale žijí v malých neoficiálních táborech. 
Tam však pomoc velkých organizací nesměřuje.  

Ovoce pro děti od Vánoc do léta. Jsem rád, že jsme 
jim mohli požehnat například prostřednictvím projektu 
čistá voda, kde jsme dali každé rodině vodní filtry, ve 
kterých se i splašková voda stává čistou. Samozřejmě 
jsme reagovali jen na ty nejakutnější potřeby a výzvy, 
jako jsou léky, trvanlivé jídlo (olej, mouka, rýže…), teplé 
oblečení na období zimy a pořízení hospodářských 
zvířat. Při posledním rozhovoru s rodiči jsem si všiml 
touhy dát dětem něco navíc – čerstvé ovoce. Mně 
osobně se tato výzva dotkla v souvislosti s nadcházející-
mi Vánocemi, které mám spojené s dostatkem banánů, 
pomerančů atp… Pojďme se spojit a dát těmto rodinám 
ovoce od Vánoc až do léta. 

Když se modlím za Jezídy, vnímám Kristovou lásku, která 
nás zavazuje, abychom byli jako Kristus vyjádřený v 
Žalmu 68:6 - 7 „Hospodin je ochránce vdov, otec sirotků. 
Osamělým dává Bůh rodinu, vězně vyvádí na svobodu…“

Bolestná událost. V srpnu zde v Iráku proběhla 
připomínka strašlivého útoku Islámského státu na 
Jezídy, který se udál před čtyřmi lety. Nikdo přesně 
neví, kolik Jezídů bylo tehdy zavražděno. Jen v oblas-

ti Sindžáru bylo objeveno 69 masových hrobů. Více 
než polovina z půlmilionové populace Jezídů v Iráku 
utekla do zahraničí. 360 000 z nich muselo uprchnout 
ze svých domovů. Víc než 2 000 dětí ztratilo jednoho 
nebo oba rodiče. 6 417 Jezídů bylo uneseno, z toho 
větší část tvořily ženy. Rodiny unesených stále ještě 
čekají na 3 102 svých blízkých.   

I když Jezídové považují svou zemi za svatou, stále se 
do oblasti již osvobozených od ISIS nevracejí. Důvodů 
je mnoho. Některé oblasti nejsou zrekonstruovány tak 
rychle jako jiné oblasti a stále je zde velký tlak mezi 
různými milicemi a armádami. Říkají, že se tam ještě 
nemůžou vrátit – raději zůstávají ve stanech, kde se te-
plota v létě běžně pohybuje kolem 50 stupňů a v zimě 
jejich stany přikryje i sníh.

Pojďme těmto lidem, kteří se cítí opuštění a osamělí, 
ukázat Kristovou lásku prakticky.  

Nehemia má na místě svého koordinátora, který těmto 
rodinám pomáhá. Cílem je nasbírat 223 100 Kč.
Náklady na jednu rodinu na půl roku činí 2 300 Kč. 
(3kg ovoce týdně) 

Ovoce pro děti z jezídských rodin, 
které válka vyhnala z domovů. 
Naším cílem je nasbírat 223 100 Kč.

Vánocní sbírka ˇ
B. W.

Připojte se prosím do vánoční sbírky a pomozte jezídským 
dětem. Použijte číslo účtu 1057340/2060, v. s.  1008. Dar-
ovat můžete také online přes www.darujme.cz.

iráK
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Válka na východní Ukrajině stále není u konce. Ne-
končí však ani obětavá služba místní církve. „Situace v 
naší zemi zůstává velmi těžká, protože všechny reformy 
vyloženě selhávají,“ říká pastor Konstantin Melnik a 
k dobru přidává několik příběhů, které ilustrují, že je 
země v mnoha ohledech na pokraji kolapsu.

Nefungující nemocnice. „Moje maminka má 81 let, žije 
ve vesnici 70 km od našeho města Krivoj Rog. Nedávno 
spadla a zlomila si rameno. Sanitka ani po několika výz-
vách nepřijela, a tak si otec vypůjčil auto a dovezl mamin-
ku do 20 km vzdálené nemocnice. Jenže tam nefungoval 
rentgen, a tak ji vyzvali, ať se sama dopraví do nemocnice 
o 40 km dál. Otec ji tam tedy zavezl. Po rentgenu jim 
lékař sdělil, že nemá speciální dlahu, kterou by rameno 
zafixoval. Mají si ji prý koupit ve vedlejším městě. A tak se 
zase kodrcali dál po našich rozbitých silnicích. Nevím, jak 
mohla máma vydržet tolik bolesti a utrpení.“

Netečná policie. „Tchýně jednoho z našich presbyterů 
pečuje o své staré rodiče. Zatímco všichni spali, otec 
naplánoval zavraždit svou ženu. Aby mu v tom nemohla 
zabránit jeho dcera Tamara, rozhodl se nejprve ji ve 
spánku omráčit těžkým kusem železa (doslova klíčem 
na trubky). Tamara však neztratila vědomí a pospíchala 
bránit svou matku na balkon, kde spala. Dostala ještě 
dva údery. Celá zakrvácená pak držela dveře balkónu, 
aby se k nim otec nedostal a volala policii s prosbou 
o rychlou pomoc, protože je chce někdo zabít. Namís-
to zásahu se jí začal policista podrobně vyptávat na 
všechny detaily. Pak se naopak začal ptát, zda není 
narkomanka nebo nebere nějaké léky. Policie nepřijela. 
Otec se mezitím stále snažil dostat na balkón. Telefo-
nem zalitým krví se nakonec Tamaře podařilo dovolat 
na svého zetě. Sergej rychle nasedl do auta 
a pospíchal na pomoc. Když vyjížděl, všiml 
si policejní hlídky spící v autě. Vzbudil je a 

začal je přemlouvat, aby jeli s ním. Odmítali s tím, že 
má vytočit tísňovou linku. Po delší době se ale nakonec 
nechali přesvědčit. Když vešli do bytu, uviděli všude 
krev. Dvě ženy se třásly strachem na balkóně a pla-
kaly. Sanitka nepřijela. Policisté věc uzavřeli s tím, že 
stařík nakonec nikoho nezabil, a tak není důvod k jeho 
zajištění. Pokud se ale bude incident opakovat, tak prý 
zasáhnou. Našim přátelům tak nezbylo nic jiného, než 
si najít jiné místo k bydlení.“ 

„Tyto příběhy nevyprávím proto, abych vás rozčílil, ale 
abyste se za nás ještě více modlili a také byli vděčni za 
zemi, ve které žijete,“ podotýká pastor Melnik.

Láska k bližnímu i ke své zemi. Policie není schopna za-
jistit bezpečí pro své občany. Lékařské ani sociální služby 
na mnoha místech prakticky nefungují. Církev je tak 
nucena v mnoha ohledech suplovat to, o co by se měl 
postarat stát. Není se co divit, že mnoho Ukrajinců hledá 
lepší život za hranicemi. O to větší uznání si zaslouží ti, 
kteří zůstávají, aby lidem na Ukrajině pomohli. „Miluje-
me svou zemi a modlíme se k Bohu za ni,“ říká se slzami 
v očích pastor Konstantin Melnik. Ačkoliv nemají mnoho 
prostředků, zasahuje jejich služba široké spektrum 
potřeb. V místní nemocnici pomáhají těžce nemocným 
dětem. Nejenže je navštěvují, ale když je zapotřebí, při-
loží ruku k dílu a pomáhají opravit jejich pavilón. Skládají 
se na medicínskou pomoc pro ty, kteří ji nedokáží za-
platit. Krmí hladovějící důchodce, podporují práci mezi 
Romy, pomáhají bezdomovcům. Organizují volnočasové 
aktivity pro náctileté. Organizují humanitární pomoc pro 
válkou postižené regiony. Starají se o válečné uprch-
líky. Pomáhají mnohodětným rodinám ... a seznam 
jejich aktivit by mohl pokračovat dále. Podpora, kterou                 
z Nehemie dostávají, pro ně není jen o penězích. Je pro 
ně ujištěním, že se Bůh o jejich zemi stará. Ujištěním, že 
v tomto těžkém boji nezůstávají sami. Proto nepřestávají 
děkovat, že na ně nezapomínáme. 

Pokud máte touhu podpořit službu K. Melnika, použijte 
prosím číslo účtu 1057340/2060, v. s. 5103.

Konstantin Melnik

na pokraji 
kolapsu!?!

UKrajina

Ukrajina zmítaná válkou 
a obklopená těžkostmi. 
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Kavkaz
Smutek se
promenil 
ve štastný
smích

Nashik a Asmer. Existuje okřídlená fráze, že i malý 
dům s teplým rodinným krbem může přijmout celý ves-
mír. Historie rodiny Nashika a Asmer z vesnice Voschod 
2 odhaluje posvátný význam tohoto výrazu. Pervanae-
vovi mají čtyři děti, dvě z nich jsou adoptované.

Bolest i naděje. Matka Asmer je duší rodinného krbu, 
který obklopují všechny děti. Nashik a Asmer dychtivě 
čekali na narození prvorozených dvojčat. Děvčátkům 
dali rodiče ještě před porodem jména Albína a Alana, 
ale protože byl porod velmi obtížný, musela se mladá 
rodina vyrovnat s bolestivou ztrátou. Alanu se nepo-
dařilo lékařům zachránit a Albína měla vážné poporodní 
komplikace. Asmer tedy bojovala o její zdraví a pravi-
delně podstupovali léčbu v místní nemocnici, díky če-
muž Albína přežila. A pak se jednoho dne stalo, že se v 
nemocničním pokoji na vedlejší posteli objevilo maličké 
šestidenní miminko, které jeho matka odmítla.

„Bezmocný drobeček - opuštěný, zrazen nejbližší oso-
bou, svou matkou. Pro mě to byl šok,“ vzpomíná Asmer. 

„Nevím, jak to vysvětlit, ale v srdci jsem cítila, že je to 
naše dítě. A když jsme s manželem začali vyřizovat do-
kumenty k adopci, zjistili jsme, že naše setkání s dítětem 
v nemocnici nebylo náhodné. Byli jsme ohromeni, když 
jsme viděli dokumenty dítěte. Ukázalo se, že jméno 
dívky je Alana a její biologičtí rodiče se jmenovali stejně 
jako já a můj manžel - Nashik a Asmer. Ano, byla nám 
poslána  jako dárek za utrpení, které jsme zažili, když 
jsme ztratili první dítě Alanočku.“

Starší bratr. Takže v přátelské rodině Pervanaevů se 
objevilo první adoptované dítě. Brzy se ukázalo, že má 
staršího bratra Murada, který byl vychováván v nápra-
vné internátní škole ve vesnici Dur-Dur.

Další člen rodiny. Pervanaevovi začali chlapce na-
vštěvovat a brzy se spřátelili natolik, až rodinná rada 
rozhodla: „Tyto děti nemohou být odděleny.“ Asmer 
musela uplatnit maximální množství pedagogických 
schopností k přesvědčení Murada, aby se šel učit do 
normální školy. Celá rodina mu pomáhala zvednout 
sebevědomí a povzbuzovala jej v překonávání všech 
překážek ve vzdělání. Teď je vše v pořádku!

Pervanaevovi tráví s nadšením společný čas, pořádají 
rodinné oslavy, výlety do přírody. „Samozřejmě, být 
matkou čtyř dětí není snadné. Ale nedovedu si předsta-
vit jiný život. V domově by měly zaznívat dětské hlasy a 
smích. Toužím po tom, aby naše děti vyrostly v přátels-
ké, odpovědné, čestné a šťastné lidi,“ přiznává Asmer.

Rodině jsme darovali krávu a díky této pomoci můžou 
děti zdravě růst, aby se v budoucnu staly oporou matky 
a otce, a možná i těch lidí, kteří jsou bezmocní. Sousedé, 
kteří viděli předání krávy, se radovali a kývali hlavou na 
znamení, že jsme si vybrali tu správnou rodinu.

Pokud máte touhu podpořit projekt Kráva do každé rodiny, 
použijte prosím číslo účtu 1057340/2060, v. s. 1101. 

Další rodina získala krávu, a tudíž stálý 
přísun čerstvého mléka pro děti.

Nikolaj Kobzev

´
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Dobrovolníci denně 
sloužící lidem v nouzi.

 
Centrum pro uprchlíky. Chtěli bychom vás informovat 
o práci v tesalonickém „Care Centrum“ pro uprchlíky, 
kam pravidelně jezdí tým pod vedením Janise Vasilopu-
lose, vysílaný českou Nehemií. 

Pomoc lidem. Počet lidí, kterým poskytujeme pomoc, 
znatelně vzrostl na 340 denně. Představte si, že dokonce 
každý týden dochází na bohoslužby přibližně 700 lidí! 
Všem našim návštěvníkům nabízíme teplé a studené 
nápoje. Těm, kdo potřebují, rozdáváme oblečení a nabízí-
me možnost si vyprat a usušit své vlastní prádlo v pračce 
a sušičce. V průběhu všedního dne 50 – 60 lidí využívá 
naše sprchy s teplou vodou. Jsou to převážně lidé bez 
domova, cizinci, kteří nejsou registrováni jako uprchlíci, 
ale jako přistěhovalci. Skutečnost, která jim neumožňuje 
přístup ke službám či bytovým programům provo-
zovaným nevládními organizacemi či financování z OSN.

Pomoc i v nemoci. Díky ochotným dárcům jsme mohli 
pomoci také jedné rodině, která k nám pravidelně se 
čtyřmi dětmi do centra dochází. Matce diagnostikovali 
velký nádor na děloze, a proto potřebovala rychlý 
zákrok, který se úspěšně zdařil v Nemocnici sv. Lukáše.  

Boží jednání je rozmanité a působivé. Pán Bůh nám 
posílá do cesty lidi, kteří nám chtějí pomoci! V březnu 
přišel do Centra neznámý muž, který nám da- roval vel-
ké množství pánského oblečení. V tuto chvíli to byl dra-
hocenný a velmi potřebný dar! Při děkování jsme zjistili, 
že mu jeden místní náhodně doporučil naše Centrum!

Biblické poselství pro všechny. Každý den v našem 
Centru během otevírací doby přinášíme křesťanské 
poselství v angličtině a arabštině, které velmi často 
končí zajímavou diskuzí, a máme radost i ze zpětných 
pozitivních ohlasů. Dokonce přicházejí i Pákistánci 
s touhou poslechnout si naše poselství i ve svém jazy-
ce! Díky zájmu a dobré atmosféře jim pak v osobních 
rozhovorech naši dobrovolníci vyprávějí svá svědectví 
o Ježíši Kristu jako svém zachránci.

Jsme obzvlášť vděční za dary v podobě oblečení, jídla 
apod., které pak následně rozdáváme uprchlíkům. Jsme 
také Bohu vděční za nové rozvody teplé a studené vody 
a za všechny, kteří aktivně reagují na naše potřeby. 

Potřebujeme vás samotné. Naše Centrum je zaštítěno 
Řeckou evangelikální aliancí, ale nemá podporu od 
žádné oficiální agentury ani od vlády. Pracujeme s 
dary jednotlivců a řeckých evangelických sborů a také 
církví a misijních organizací. Jsme závislí na skupinách 
zahraničních dobrovolníků. Momentálně potřebujeme 
k zajištění celého provozu 30 dobrovolníků. Neustále 
potřebujeme vaše modlitby, finanční pomoc a ještě 
mnohem více - vás samotné jako praktickou pomoc, 
která nejenže pomáhá naplnit potřeby uprchlíků, ale 
přináší radost a požehnání s možností projevit Boží 
lásku lidem v těžkostech. 

Z dopisu ředitele Evangelické aliance 
George Kaloterakis 

George Kaloterakis

Dopis z Tesaloniky

Díky Boží milosti je Davídek bezmála po roce opět doma 
v Kyjevě. Z nemocnice z italské Verony byl na čtyři měsíce 
propuštěn do domácího ošetřování. Davídek je pod 
stálým dohledem místních specialistů, kam jednou týdně 
dojíždějí. Všechny výsledky jsou velmi dobré. Stále ještě 
musí brát léky, ale přesto vše zvládal bez problémů a zdá 

se, že vše je momentálně na dobré cestě. Dle vyjádření 
lékařů se celková úspěšnost transplantace a momentální 
prohlášení, že je Davídek zdráv, zcela potvrdí až po pěti 
letech. Nicméně nyní je vše v pořádku.

Nasťa, Davídkova maminka, vám všem mnohokrát děku-
je za vaši finanční a modlitební podporu.

Davídek zpet na Ukrajině

řECKO

ˇ

11NeHeMIA  INFO 



íRáN

I když teprve skončil srpen, čeká mě v říjnu poslední 
výjezd do chorvatského Daruvaru a tím zakončíme 
třetí rok naší spolupráce a pomoci tamnímu letničnímu 
sboru. Všechny čtyři výjezdy byly tak trochu hektické a 
vůbec jsem se nenudil. Tak jen ve zkratce.

Olomoucký tým. Na konci dubna za mnou do Daruva-
ru přijel osmičlenný tým z AC Olomouc. Se svolením 
paní ředitelky jsme uspořádali v tělocvičně Základní 
školy Komenského pro sedmáky a osmáky evangeli-
zační pásmo s tancem, pantomimou a krátkým slovem. 
Večer pak Petra Teplíčková mluvila v městské knihovně 
o svém dvouměsíčním pobytu v Thajsku. Na tuto před-
nášku přišlo asi 25 lidí, kteří nechodí do žádné církve. 
Následně povzbudili náš místní sbor v Daruvaru.

Havířovský tým. V srpnu za námi přijel sedmičlenný 
tým z našeho havířovského sboru, aby povzbudil slo-
vem, svědectvími a chválou místní sbor. Rovněž jsme 
byli v centru města, kde jsme mluvili s lidmi o Bohu. Na 
sobotní dopoledne jsme v místní restauraci uspořádali 
tzv. Snídani pro ženy, kam přišlo 40 žen. Martina Vili-
mová mluvila o mezigeneračních vztazích a celá akce 
měla velký úspěch. 

Stavební tým. V červnu za mnou přijel s pomocí sta-
vební tým, který v celé modlitebně udělal nové omítky. 
Následně jsme ji vymalovali a položili novou podlahu.

Mou hlavní náplní je vyučování slovem. Třikrát týdně 
se scházíme za účelem oslavy našeho Spasitele a 
společně pak studujeme Boží slovo. Další mou činností 
je setkávání se převážně s lidmi, kteří Boha neznají. 
Mluvím s lidmi na ulici i v kavárnách, protože do 

Daruvaru jezdí mnoho Čechů. Častou otázkou pak 
bývá, proč jsem zde přijel, a tak s nimi mohu mluvit 
o Božím povolání. Potěšilo mě však, že dokonce i náš 
pronajímatel bytu, který říká, že ve svém životě Boha 
nepotřebuje a do žádné církve nepřijde, přece jen při 
malování modlitebny přišel s nabídkou pomoci.

Stěhování? Naší touhou, a věřím, že i touhou naše-
ho Pána je, abychom se do Daruvaru přestěhovali a 
pomohli místnímu sboru a hlavně lidem, kteří neznají 
Krista, abychom jim byli světlem a ukázali jim cestu ke 
spasení. Ještě dva roky budeme do Daruvaru co druhý 
měsíc dojíždět a pak bychom rádi, dá-li Pán milost, se 
do naší „Země zaslíbené“ přestěhovali.

Chtěl bych poděkovat našemu sboru za podporu 
naší služby v Daruvaru i všem, kteří se za nás modlí, 
finančně nás podporují, i všem, kteří za námi do Dar-
uvaru přijeli a pomohli nám i místnímu sboru.

Službu Václava Bednáře můžete podpořit prostřednic-
tvím č. ú. 1057340/2060, v. s. 2101. 

Tretí rok služby
v Daruvaru

ˇ

Václav Bednář

Do Daruvaru směřuje čím dál více 
pomocných týmů i jednotlivců.
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misie

Další dívka vyráží na svou průkopnickou misii do severní 
Afriky, kde se bude učit arabštinu a kulturní zvyky, a pak, 
pokud budou cesty otevřené, může vyrazit do země, 
kterou jí Pan Bůh položil na srdce. Z bezpečnostních dů-
vodů nemůžeme uvádět žádné konkrétní místo a detailní 
informace. NF Nehemia Ivanu zaštiťuje a sbírá finanční 
prostředky na její budoucí službu. 

Je vždy dobré být připraven, a když přijde rozmrzelost 
z horka a ciziny, mám v záloze kapesní větráček a Cimr-
manovskou píseň proti trudomyslnosti „Čech se přizpů-
sobí." To byla jedna z posledních zpráv, které Ivana před 
svým odjezdem napsala. 

Dobrý začátek? Jak se blížil okamžik odletu, v mnoha 
situacích jsem přemýšlela, jak jiné to bude už za pár dní 
či hodin. Když rozumím lidem okolo, protože mluví česky, 
když jedu vlakem s klimatizací (z které mě pak bolí hlava), 
když jsem procházela tichým nočním městem. Brzy 
už budu moct psát o nové kultuře z vlastní zkušenosti, 
zatím však můžu čerpat z emailu s instrukcemi: „Kdyby 
se něco stalo a nikdo tě na letišti nečekal, půjč si od ně-
koho telefon a zavolej nám. Místní lidé jsou velmi ochot-
ní, takže ti určitě někdo pomůže a telefon rád půjčí.“ To 
zní jako dobrý začátek.

Opravdu důvěřovat Bohu. Toto jsem se mohla učit mno-
ha způsoby za skoro rok příprav na tuto chvíli, hlavně pak 
v posledních měsících. Věděla jsem, že mám jet. 
Že musím pomoct a přispět, sdílet s lidmi jejich příběhy, 
naslouchat potřebám, které ne vždy bývají vyslovené. 
A hlavně ukazovat na Ježíše. Ať činy nebo slovy. Ale zdálo 
se mi to téměř nemožné. Hlavou mi vířily otázky a pochy-
by. Teď už ale věřím, jak mi bylo nedávno řečeno, že když 
Bůh povolává, tak také připravuje. Když mu nasloucháme 
a zůstáváme v jeho vůli, může přikrýt či dokonce využít 
naše nedokonalosti k Jeho slávě, nebo nás naučit, co 
je potřeba. Sama ještě nevím, co všechno se bude dít 
příštích několik měsíců, ale On ano. Tak už se kvůli tomu 
nemusím v noci budit, ale těšit se na to, co bude činit.

Finance a zázraky. Nerada o penězích mluvím, ale tohle 
se mi říká velmi dobře. Bůh je úžasný a vy jste úžasní! 
Dnes, v den odjezdu, nasbíraná (nebo přislíbená) částka 
činí 193 000 (Kč) z celkového rozpočtu 197 000, takže už 
jsme téměř tam. (Rozpočet zadaný organizací LD, cesto-
vní a zdravotní výdaje.) Vidím to jako zázrak a Boží ujištění.

Další dívka 
vyráží na misii

Ivana J.

S vírou, se srdcem pro ztracené, 
touhou naučit se jazyk a pocho-
pit kulturu v severní Africe. 

Štědrost. Na začátku byl plán odjet na tři měsíce, ale 
v průběhu se to prodloužilo na půl roku, a tím se i zdvojná-
sobily výdaje. Když jsem podruhé spočítala částku, v úža- 
su jsem vydechla modlitbu: Jestli je to tvoje vůle, Pane, 
prosím, pomoz obstarat finance, protože na tohle sama 
nemám. Už jsem počítala s tím, že odjezd bude krokem 
víry. Pojedu s tím, co mám, a zbytek se uvidí. Ale teď mám 
tolik příběhů o štědrosti, že by vydaly na mnoho stran.

Opravdu si toho vážím a děkuji každému, kdo jste 
věnovali finance, povzbuzení, radu nebo modlitbu. Bez 
ničeho (čehokoliv) z toho by nebyl tento okamžik a 
všechny následující možné. Přijala jsem skrze to mnoho 
požehnání, které teď mohu předat dál.

Zapojení se do misijního týmu znamená:
Přimlouvat se za nezasažené a pronásledované národy.
Studovat arabštinu, abych se domluvila s místními.
Učit se, co znamená misie v teorii a praxi. Vyučovat 
angličtinu v jazykovém centru, a tím také získat kontakt 
s lidmi ve městě  a navštěvovat, a doufám i zapojit se (až 
se domluvím :-)) v místním arabském křesťanském sboru. 
A uvidíme co ještě.

Počáteční dojmy. První dva týdny to byl docela kulturní 
šok, i když jsem teoreticky věděla, co čekat, v praxi to 
je přece jen jiné. Celkem jsem zápasila, jak to všechno 
pobrat, učit se arabštinu skrze angličtinu a začlenit se do 
komunity týmu i místních lidí. Ale teď už to začíná být 
lepší, díky Bohu. Přes konverzační klub jsem se seznámi-
la i s dvěma dívkami, s kterými se můžu vídat i  častěji. 
Takže už to vypadá docela dobře. 

Pokud byste rádi Ivanu v jejím povolání podpořili, 
použijte prosím č. ú. 1057340/2060, v. s. 2306. 
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Hudební skupina Symfo-
nie národů vyrazila do 12 
měst a přinášela radost 
všem posluchačům.

Jsem potěšen se s vámi opět sdílet o událostech v tomto 
roce, kde jsem opět mohl silně pocítit Boží blízkost a 
jeho věrnost. Upřímně mě často zaskočí, jak nás Bůh 
miluje i ve chvílích, kdy se cítíme slabí a nedostateční na 
to vykonávat jeho vůli. 

Jsou to již více jak čtyři roky, co žiji v Německu, a za to ob-
dobí, když se ohlédnu zpět, můžu s jistotou v srdci říct, že 
není na světě žádná mocnost, která by Hospodina zasta-
vila před jeho plánem pro tento svět a jeho církev. Často 
situace vypadají bezvýchodně, ale On má svoji nadvládu 
nad každou situací a člověkem. Má největší touha v životě 
je zůstat mu blízko a poznávat více touhy jeho srdce.

Jak jste možná již četli, letošní rok pro mne začal výjez-
dem do Iráku, kde jsme začali s programem pro výuku 
chváličů v tamní církvi. Zpět po příjezdu do Německa 
jsem začal s plánováním turné po uprchlických tábo-
rech. Převážně jsem se zaměřoval na místa, kde jsme 
již byli v předchozích třech letech. Cílem bylo povzbudit 
pracovníky mezi uprchlíky a udržet navázané vztahy z 
minulých let. Často jsme zažili vřelé a radostné přivítání 
a celková spolupráce s těmito lidmi byla požehnáním pro 
nás pro všechny. Opět jsme letos pozvali Danyho 
z bagdádské církve, aby zazpíval arabské chvály a podal 
informace o vývoji situace v Iráku. Lidé v táborech byli 
nadšení, že jej opět vidí, a často si s ním pak dlouze 
vyprávěli a modlili se. 

Koncerty ve 12 městech. V našem týmu byli převážně 
Němci, ale k mé veliké radosti dorazil také bratr Gedeon 
z Indie, který pracuje jako pastor v církvi a do našeho 
týmu přinesl radost a Boží moudrost. I tentokrát jsme 
vše měli naplánované na základě víry. Celkem jsme 
zvládli 15 koncertů ve 12 různých městech po celém 
Německu. Za 24 dní jsme najeli více než 10 tis. km. Před 
začátkem výjezdu však Dany stále neměl schválená víza 
do Německa. Do poslední chvíle jsme netušili, jak to 
dopadne. Ale Bůh nikdy nepřichází pozdě a vše obstaral 
včas, dokonce i peníze na letenku. 

V den, kdy jsme měli vyrážet, dostal Dany 
potvrzená víza, z čehož jsme se radovali, 
protože Bůh vyslyšel naši modlitbu. Vzhle-
dem k tomu, že nyní také spolupracuji s or-
ganizací AVC Německo, měli jsme možnost 
si vypůjčit jejich dodávku a potřebné vybavení. Všichni 
jsme se sešli v Norimberku před kostelem, v části, které 
Němci nazývají “uprchlické ghetto”. Často se zde v noci 
dějí různé kriminální aktivity, prodávají se drogy a došlo 
zde už i k několika přepadením. Tamní pracovník mezi 
uprchlíky měl však jistou vizi, že pozveme tyto nebez-
pečné delikventy do kostela. 
 
Koncert v kostele. Týden před koncertem chodil s 
nově obrácenými ex muslimy po této ulici a vybízel je, 
ať rozdávají pozvánky na koncert. Mnozí muslimové se 
jim vysmívali, a tito nově obrácení bratři jim na oplátku 
nabídli modlitby za uzdravení. Jeden z nich měl zrovna 
zlomenou ruku a využil situace se slovy: „Jestli je ten 
váš Ježíš mocný, ať mi uzdraví ruku!“ Kluci byli vyplašení, 
vzali však odvahu a začali se modlit. A před zraky všech 
mu Bůh ruku uzdravil. Nikdo tam tomu nemohl uvěřit. 
A tak se ten uzdravený muž k nim přidal, zval ostatní na 
koncert a mezi muslimy vyprávěl svědectví o tom, co se 
mu právě stalo. Objednali jsme pizzu, kterou jsme před 
kostelem nabízeli lidem a zvali je dovnitř. Výsledkem 
toho bylo, že na koncert přišlo mnoho muslimů. 

Boží působení. Byli jsme plní očekávání a Bůh se dotýkal 
lidí. Víme o jedné narkomance, která zažila silný Boží 
dotek, a 
spousta 
dalších byla 
naplněna ra-
dostí. Na kon-
ci akce jsme 
se radovali 
všichni ze 
svědectví o 
našem živém 
a milujícím 
Bohu. 

Koncerty 
pro ztracené

ˇ

Jaro Féneš
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Platby v ČR (účty bez 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 Symon
2301     asie - Vretonkovi  
2302 Misijní práce mezi persky mluvícími lidmi
2303 Wojnarovi
2304 Jaro Féneš
2305 Felagunt - misie ve Střední asii
2306 Ivana Jeřábková - severní afrika
2307 Eliška adamcová - jižní asie
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 NáR. 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 
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Bůh mi před výjezdem do táborů 
řekl, že to bude turné synovství 
a že přineseme radost a pokoj 
na místa, kam nás pošle. Díky 
předešlé události, která se mi 

stala v Bagdádu, 
kde jsem si sáhl 
na dno a bojoval 
s akutním záně-
tem slepého stř-
eva, jsem silně o 
celém průběhu 
akce pochyboval, 
ale Bůh mi opět 
ukázal, že On 
je tím, který 
zmocňuje a jed-
ná skrze svého 
Ducha. 

Bůh hledá pouze ochotná srdce, která mu touží sloužit. 
A tak chci i vás povzbudit, abyste se modlili za své blízké 
a nemocné, ať má Bůh možnost projevit svoji lásku. On 
je stále stejný od počátku věků. Když se ohlédnu zpět na 
ty čtyři roky práce mezi uprchlíky, vidím mnoho naděje, 
kterou má Bůh pro tuto zemi, která je ve velikém ducho-
vním zápase. Situace je složitá a mnoho Němců povstává 
proti migrační politice, ovšem naším úkolem jako církve 
není soudit, ale milovat Kristovou láskou každý národ. 

Jedině láska Boží může zachránit před soudem a smrtí. 
Buďme milovníci hříšných, jako si On zamiloval nás.  

Ještě stále pracujeme na projektu arabských chval pro 
Irák. S Danym jsme v procesu natáčení CD s písněmi pro 
evangelizaci muslimů v Bagdádu. Tamní církev má vlastní 
radiostanici, kde chce tyto písně přehrávat. Moc vás ch-
ceme požádat, abyste se za nás modlili. Je to trošku výzva, 
protože s arabskou hudbou nemám dostatek zkušeností 
a Dany žije v Iráku, kde pracuje jako zubař na klinice pro 
uprchlíky, tedy není pro něj snadné trávit mnoho času 
v Evropě. Potřebujeme Boží dotek pro inspiraci.

Symfonie národů.  Dalším projektem pro příští rok je 
Škola Symfonie Národů, kam chceme pozvat talentované 
křesťanské umělce z Německa, Čech a Polska, 
a v Herrnhutu otevřít krátkou školu, abychom tak mohli 
více zasáhnout místa jako jsou divadla, kluby, ale také 
věznice a různé misijní projekty. Je to mnoho práce a já 
se momentálně modlím, jaké je Boží načasování a koho 
oslovit pro spolupráci.

Všem vám děkuji za vaši přízeň a modlitby. Je pro mne 
velice povzbudivé, že jste na této cestě se mnou a že 
vaše srdce hoří pro Ježíše. On je totiž naší jedinou nadějí 
pro spásu nás i tohoto světa. 

Pokud byste chtěli vědět více o naší činnosti či nás 
jakkoliv podpořit, prosím, pište na náš email: info@
sons-music.de. Na tomto odkazu naleznete dokument 
z Iráku: https://vimeo.com/274279078. Pro finanční 
podporu prosím použijte č. ú. 1057340/2060, v. s. 2304.

Každý rok rozesíláme v průběhu ledna potvrzení o darech, 
které jste během roku posílali na účet Nehemie. Prosím, 
pokud se změnila vaše poštovní adresa nebo naopak

byste rádi toto potvrzení získali, ale nedostáváte jej, na-
pište nám na emailovou adresu dbednarova@nehemia.
cz, abychom vám mohli potvrzení vystavit a zaslat včas.

Potvrzení o darech
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Slzy bolesti

Nikolaj Kobzev

Příběh ženy a jejího syna, 
ve kterém se beznaděj 
smísila s bolestí... 
Přidáte se k pomoci?

Naprostá bezmoc. Slzy, smutek a bolest, tak lze ve 
zkratce popsat situaci jedné rodiny. Ztráta nejbližších 
způsobila Zaremě velký šrám na duši. Nejprve zemře-
la následkem prošlé očkovací vakcíny dvouměsíční 
holčička a před několika lety zemřel i její manžel. Zare-
ma zůstala se svým synem sama a poté, co prodělala 
dva infarkty, jen zázrakem zůstala naživu. Nyní jí však 
diagnostikovali rakovinu ženských orgánů a během 
léčby se ještě navíc nakazila žloutenkou. a aby všech 
špatných zpráv nebylo málo, onemocněl rakovinou 
i její desetiletý syn, který by měl správně chodit do 
čtvrté třídy, ale vlivem všech chemoterapií a časté 
hospitalizace v nemocnici je stále ve druhé třídě. Celá 
situace má také vliv na jeho psychiku. 

Odmítnutí. Zarema pochází z Ruska, vystudovala eko-
nomickou univerzitu v tomsku a její první manželství 
nedopadlo dobře. Její manžel měl problém s alkoholem 
a často jí ubližoval, proto se s ním rozvedla a odešla 
k matce. Po mnoha letech poznala svého druhého 
manžela Magomeda. Bohužel hned po svatbě nastaly 
v manželství potíže způsobené osetinsko – ingušským 
konfliktem, který je dovedl k naprosté chudobě. Jejich 
dům zničila bomba, a proto se stěhovali z místa na 
místo po různých bytech a slumech. Všechny těžkosti 
se vážně podepsaly na manželově zdraví, až nakonec 
svým nemocem podlehl. Vzhledem k tomu, že žili v 
muslimské oblasti a sám Magomed byl muslim, i Zare-
ma konvertovala k islámu. Po smrti musela nosit hidžáb 

– muslimský šátek, protože si na ni jinak lidé ukazovali 
prstem a nazývali ji marnotratnou ženou – prostitutkou. 

Nyní se Zarema potýká se spoustou dluhů. V součas-
né době žije se synem ahmedem ve starém přívěsu 
v nelidských podmínkách. toto bydlení jí poskytli 
manželovi příbuzní, neustále však na ni naléhají se slo-
vy, aby se brzy vystěhovala. Kam se však má takováto 
žena s dítětem uchýlit? Vlivem dluhů nemá připojený 
plyn a hrozí i odpojení elektřiny. Bohužel žádné peníze 
na zaplacení dluhů nemá. Dostává jen peníze na svého 
syna ve výši 7 tisíc rublů, které jen tak tak vystačí na 
přežití. ahmed denně potřebuje drahé léky, nemluvě 
o tom, že sama Zarema potřebuje léky a nákladnou 
léčbu. ahmed by také potřeboval školní uniformu, 
psací potřeby a školní pomůcky. Ve škole se stydí, pro-
tože se mu děti posmívají. Úřady této rodině pomáhat 
nechtějí, protože žili v Osetii a manžel byl Inguš, na 
druhé straně ani ingušské úřady nechtějí pomoci, pro-
tože Zarema je Ruska, tedy bezvýchodná situace. 

Během našeho setkání jsme Zaremě nabídli modlitbu, 
s níž nadšeně souhlasila. Když jsem na ni položil ruce, 
uvědomil jsem si, že často hovoříme o Božím slově, 
ale zapomínáme na to, že je v něm život a přináší 
pomoc. Proto i my musíme jednat a musíme pomoci, 
stejně jako Kristus pomohl nám. 

Zarema sní o tom mít krávu, aby ahmed mohl pít mlé-
ko, a touží důstojně vypravit svého syna do školy, mít 
vlastní střechu nad hlavou, ale nejvíce ze všeho touží 
po uzdravení, protože pokud se nestane zázrak, bude 
muset ahmed brzy odejít do dětského domova. 
 
Pokud máte touhu podpořit Zaremu a jejího syna 
v projektu Kráva do každé rodiny, použijte prosím číslo 
účtu 1057340/2060, variabilní symbol 1101.
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