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Po roce jsme opět navštívili Etiopii. Stojíme před malou 
tmavou místností, kde se tísní několik desítek lidí. Jsou to 
rodiče etiopských dětí, které mají díky ochotě českých dárců 
příležitost chodit do školy. Poté, co dohodneme s našimi 
průvodci posledních pár detailů, vcházíme dovnitř. Spolu 
s vydýchaným vzduchem se tu mísí silné emoce nadšení a 
vděčnosti. Rodiče nás vítají radostným potleskem a širokými 
úsměvy. Po každé uvítací větě, kterou zde pronášíme, se 
ozývá znovu a znovu hlasitý potlesk. Někteří z rodičů se 
následně ujímají slova a děkují nám a všem lidem v ČR, kteří 
pomáhají jejich dětem. “Jste pro nás vyslyšenou modlitbou. 
Několik let jsme se modlili, aby nám Bůh poslal pomoc pro 
naše děti.  A pak jste přišli vy, Češi, a začali jste vzdělávací 
projekt,” připomíná znovu jedna z matek. 

“Jste pro nás jako andělé z nebe, kteří nás navštívili. Děkuje-
me, že nám tolik pomáháte a navíc za námi vážíte tak dale-
kou cestu,”  připojuje slova díků další. S velkou bázní stojíme 
před rodiči a nemáme slov, která by vyjádřila naši vděčnost, 
že máme výsadu být pro tyto zapomenuté a ztracené “vys-
lyšenou modlitbou“. Je víc než jasné, že nebýt pomoci z ČR, 
žádné z těchto 120 dětí by se do školy nikdy nedostalo.

Účinným  nástrojem, jak pomoci nejen dětem, ale i ro-
dičům, kteří jsou doslova nejchudší z nejchudších, je aktivita 
zvaná SHG  (Self Help Groups). Z rodin zapojených do 
projetu je 70% zasažených leprou, která je automaticky řadí 
na samý okraj společnosti. V SHG skupinách se rodiče učí 
finanční gramotnosti a zároveň všichni společně spoří drob-
né částky. Každý člen skupiny pak má možnost získat půjčku, 
aby začal s malým podnikáním. Zhruba šedesátka rodin 
dokonce založila svému dítěti vkladní knížku, na kterou mu 
spoří na budoucí studia. Z tohoto důvodu ji může vypovědět 
pouze dané dítě, a to až po dovršení 18 let. 

Je až fascinující vidět s postupem let, kdy sem jezdíme, po-
zitivní změnu v životech místních. Jejich příklady tak vlévají 
naději dalším a dalším.

Toto je jen jeden z mnoha příkladů, kde jste se v roce 2018 
vy, naši partneři, dárci a spolupracovníci, stali vyslyšenou 
modlitbou potřebných a zapomenutých tohoto světa. 
Děkujeme, že máme tu výsadu pomáhat spolu s vámi! 

S díky a úctou 
Leoš Cásek,
ředitel NF Nehemia

Stát se vyslyšenou 

modlitbou
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Nezastavitelný pastor "B". V loňském roce sloužil na 
Kristfestu bývalý podnikatel, nyní pastor a evangelista 
z Afriky přezdívaný jako pastor „B“. Z našeho pohledu 
velmi odvážný a nezastavitelný muž, který nejednou jen 
o vlásek unikl smrti. Několikrát byl za svou víru vězněný, 
bitý či pronásledován nepřáteli, mnohokrát kličkoval 
mezi střelami z kulometu či pistole, jeho srdce však v 
žádném případě nezahořklo. Nikdy se nevzdal, stále je 
plný Božího ohně a o tom, že celým srdcem miluje Boha, 
není žádných pochyb. A protože téma celého Kristfestu 
neslo název Generace beze strachu, byl tento pastor na 
správném místě, aby mladým lidem odkryl, v čem se 
skrývá skutečná odvaha. 

Překonat svůj strach. Být odvážný a žít život beze 
strachu znamená, že se postavíme čelem všemu, co 
v nás strach vyvolává. Ve chvíli, kdy překročíme tyto 
obavy, dá nám Bůh také sílu se s nimi vypořádat. Někdo 
má strach vydat Bohu svůj život naplno s obavou, že 
ztratí všechny své plány a sny, chce si naplánovat svůj 
život, protože nechce žít v nejistotě. Jiní se bojí, že 
se třeba díky Božím plánům nikdy neožení či nevdají, 
máme strach, že v Boží vůli nebudeme šťastni. Opak je 
však pravdou. Pokud překonáme svůj strach, stáváme 
se odvážnými. Jsme zcela vydaní Bohu, už není strachu, 
který by nás paralyzoval. Místo toho důvěřujeme Bohu 
ve všech oblastech našeho života.

Největší odvaha - pustit otěže svého života? Největší 
odvaha je zcela se vydat Bohu a říci mu své ano, navz-
dory všem okolnostem i skutečnosti, že nevidíme, co se 
skrývá za nejbližším rohem. Pustit otěže svého života a 
přestat ho řídit sám a svou silou. Odevzdat kontrolu nad 
svým životem do rukou Bohu a poprosit ho o odpuštění, 
pokud jsme si doposud řídili život sami.

„Učiňme novou smlouvu s Bohem, že půjdeme naplno 
po jeho cestách. Odevzdejme mu své ambice a své 
plány a s odvahou vykročme.“

Výzva pro všechny generace: Jsi ochotný vyjít z bez-
pečné zóny a postavit se strachu na odpor? 

Všichni máme příležitost sloužit Bohu a změnit naši 
zemi. Dovol Bohu, aby si tě použil. On bude tvou silou, 
a ztráty, které utrpíš, budou nesrovnatelné se ziskem a 
dobrodružstvím, které nás na Boží misi čekají. Bůh do 
tebe bude investovat, promění tvé plány v dokonalé 
plány a naplánuje ti budoucnost, která by tě ani 
nenapadla. Život je příliš krátký na to, abychom jej 
prožili naprázdno a špatně. Najdi Boží záměr, který 
Bůh ušil na míru pro tvůj život.

M. C.

Odvážný 
a beze 
strachu?!?

Žít život beze strachu 
znamená, že se strachu 
podíváme přímo do očí.
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Odrazit se ode dna
a poznávat živého 
Boha

Je před půlnocí. Pokud ještě někdo v letadle náhodou 
spal, tak po tomhle přistání už je vzhůru. Letadlo spíše 
žuchlo, než dosedlo a vzápětí se dostalo do smyku. 
Cloumalo to s námi jako při automobilových závodech. 
Pilot nám dal jasně na vědomí, že už jsme v Africe. 
V Etiopii nás mimo jiné čeká návštěva dvou projektů 
zaměřených na podporu vzdělávání dětí.

Jimma – Lepra je vstupenkou na dno společnosti. 
V Jimmě podporuje Nehemia 120 dětí. Polovina 
z nich je z muslimských rodin, 30% z rodin ortodoxních 
křesťanů a 20% z protestantských církví. Díky nedělní 
škole se tak dozvídají o vztahu s Bohem lidé, kteří by 
jinak o Ježíši nikdy neslyšeli. V projektu je 66 dívek 
a 54 chlapců, což je skvělé, protože dívky tu mají ve 
vzdělávání mnohem horší pozici. Nebýt pomoci českých 
dárců, tak žádné z těchto dětí by nemělo šanci chodit do 
školy. Pracovníci naší partnerské organizace se však ne-
věnují jen samotným dětem. Pracují s celými rodinami.

Jiří Hanák

V listopadu jsme opět navštívili etiopské 
děti ve městě  Jimma a Kofele. 

 

Nádherným nástrojem, jak pomoci těm nejchudším z 
nejchudších, jsou SHG skupiny (Self Helping Group). Jde 
o lidi, kteří propadli absolutní beznaději a nevěřili, že by 
se kdy mohli postavit na vlastní nohy. V 70% z těchto 
rodin je někdo zasažen leprou, která je zde vstupen-
kou na dno společnosti. V SHG skupinách si společně 
spoří malé částky, které jim otevírají cestu k rozběhnutí 
malého podnikání. Jsem překvapený, jak se jim daří po-
stupně měnit myšlení zdejší komunity. Každý úspěšný 
příběh motivuje další, kteří již přestali doufat. 

Budova projektu stojí v nejchudší části města. Stavěl 
ji pracovní tým Nehemie. Při setkání s námi nešetřili 
tito milí lidé chválou a se slzami v očích vyjadřovali 
vděčnost. Leošův proslov na malém shromáždění co 
chvíli přerušoval bouřlivý potlesk. Jimma je kolébkou 
islámu v Etiopii. I dnes je většinově muslimská. To, že 
zde křesťané pomáhají muslimům, je velikým svě-
dectvím, díky kterému u mnohých padají předsudky a 
dávají možnost setkání s nepodmíněnou Boží láskou.

EtiopiE
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Obklopeni dětmi. Dětem jsme rozdali dopisy a dárky, 
povídali si s nimi a v neposlední řadě spolu s nimi vyzk-
oušeli sportovní náčiní, které jsme jim dovezli. Badmin-
tonové rakety pro ně byly absolutní novinkou a vzbu-

dily všeobecné nadšení. Děti se o ně praly. Každý 
chtěl vyzkoušet tento pozoruhodný sport jako 
první. Když se některé z dětí nemohlo trefit do 
košíku, vzbuzovalo to velmi upřímné salvy smíchu, 
kterým propadal i sám postižený. Basketbalových 
míčů se chopila především děvčata. Používala je 
spíše volejbalovým způsobem. Nechali jsme je 
u toho, i když jsem se trošku bál, že si polámou 
prsty. Jeden z pracovníků projektu se chopil srpu 
a připravil fotbalové hřiště. Někteří chlapci byli 
v ovládání míče velmi zběhlí. Hromady čerstvé 
trávy pak posloužily jako žíněnky, na které se ze 
všech stran najednou vrhaly děti s nejrůznějšími 
přemety a salty. 

Vhod přišla dětem svačina. Některé se na obložené 
housky doslova vrhaly. Když k tomu ještě dostaly láhev 
mirindy, vypadalo to, jako by letos přišly Vánoce už na 
konci října. Každé z dětí se chtělo neustále fotografovat. 

Šance na lepší budoucnost. Ve vydýchané místnosti 
sloužící jako třída měl Leoš k dětem vřelý proslov o Boží 
lásce. Studenti s nejlepšími výsledky byli odměněni 
malým dárkem navíc. Děti jsou tu velice divoké, ale nád-
herné. Svírá se mi hrdlo při pomyšlení, že mnohé z nich 
čelí vážným zdravotním problémům. Základní zdravotní 
péče, kterou v projektu dostávají, jim však dává novou 
naději. Jejich chudoba je omezovala v rozvíjení talentů. 
Nyní mají šanci na budoucnost, o které se jim ani 
nesnilo. I proto jsem za tento projekt nesmírně vděčný. 
Církev tu pro svou komunitu odvádí skvělou práci. 

Kofele – Světlo pro muslimskou komunitu. Krajina, 
kterou pozorujeme z okna auta, ani v nejmenším 

nenaznačuje, že se blížíme do města, ležícího v nad-
mořské výšce 2.700m. Při příjezdu nás čeká bouřlivé 
přivítání. Dostáváme květiny, suvenýry a spoustu objetí. 
Rozesmáté tváře dětí naznačují, že jsme pro ně víta-
nou atrakcí. Vyslechneme radostnou píseň a mnoho 
vděčných projevů. Předání darů v podobě sportovního 
náčiní se podobá krmení divé zvěře. Jednotlivé balóny 
házíme co nejdál od sebe, aby nás děti neumačka-
ly. S badmintonovými raketami si sice neví rady, ale 
nevytvoří nám ani metr prostoru, abychom jim tento 
pro ně zatím neznámý sport předvedli. Spontánně se 
přesouváme na louku za projektovou budovou, kde 
všeobecné veselí ze sportování nebere konce. Děti 
se snaží uplatnit znalost každého anglického slovíčka, 
které jim přijde na mysl. Díky tomu máme spoustu 
vtipných rozhovorů. 

Vedoucí projektu nás nejdříve nasytili etiopským 
kuřetem a poté nás pečlivě seznámili se všemi informa-
cemi týkajícími se financí a nastavení projektu. Pomoc 
dětem v Kofele zahrnuje podporu vzdělávání, šacení, 
lékařskou péči a stravu. Ve městě, kde školu navštěvu-
je jen okolo 40% dětí, je významnou pomocí pro ty 
nejchudší. Bez podpory Nehemie by nemohly na školní 
docházku ani pomyslet. Ze 13 tisíc obyvatel Kofele se 
95% hlásí k islámu. Tím, že je projekt přímo navázán 
na místní církev, získává důležitý evangelizační rozměr. 
Co může být hezčího, než naslouchat příběhům lidí, 
kterým projekt umožňuje zažívat novou naději a nové 
začátky? Vědomí, že jako Češi můžeme být u toho, mě 
naplňuje radostí. 

Chtěli byste podpořit vzdělání dětí v Etiopii? 
Přidejte se! Měsíční podpora jednoho dítěte stojí 
500 Kč. Napište na dbednarova@nehemia.cz, máme 
pár volných dětí. Nebo podpořte jednorázovou část-
kou na č. ú. 1057340/2060, v. s. 1202. 

EtiopiE 5NeHeMIA  INFO 



Stovky obdarovaných rodin.  Hned po snídani usedá-
me do auta a spěšně opouštíme  město Shashamane. 
Míříme východním směrem do Sentebe Sinkele, kde nás 
netrpělivě očekává stovka obdarovaných rodin. Po 40 
minutách jízdy opouštíme asfaltovou cestu a najíždí-
me na místní “komunikaci”, která cestu připomíná jen 
velmi vzdáleně. Prašná “polňačka”, plná hlubokých děr 
a výmolů, je hlavní dopravní tepnou do Sentebe Sinkele, 
kam právě míříme. Naši pozornosti neujde množství 
motorek pohybujících se v obou směrech, většinou 
obsazených čtyřmi i pěti lidmi. 

“Toto je v zásadě jediná místní doprava. Celkově je zde 
infrastruktura na velmi špatné úrovni. Lidé nemají sta-
bilní dodávky elektřiny a o vodě ani nemluvě. Majetnější 
lidé si pořídí motorku a vozí za úplatu místní do města a 
zpět. Jednosměrná  cesta na osobu vyjde v přepočtu na 
cca  50 Kč. Aby měl dopravce co největší tržbu, usadí se 
na nádrž motorky a vytvoří tak prostor pro víc pasažérů, 
v nejextrémnějším případě jich takto odveze i pět… Při 
řazení a brzdění je to lehce nepraktické, ale trénink dělá 
mistra :-)” dodává náš průvodce Hirpo. 

Cestou v autě dostáváme také instrukce, jak se na 
místě chovat. Místo, kam míříme, je velmi citlivou 
oblastí. Obyvatelé města jsou z 99,9 % radikální musli-
mové a v posledních letech vypálili 10 místních církví. 
Modlitebnu, která se nachází přímo ve městě, vypálili 
už třikrát. Bez zajímavosti určitě není, že místní církev 
se díky tomuto pronásledování postupně propracovala 
z dřevěných přízemních budov až ke zděné modlitebně 
čítající mnohonásobně větší kapacitu míst. 

První evropané a velký mumraj. Těsně před 
opuštěním auta se dozvídáme, že jsme pravděpodobně 
první Evropané, kteří sem kdy zavítali. Což je vzápětí 
z reakcí místních víc než jasné. Na travnatém prostran-
ství se tlačí desítky lidí a většina žen má na provizorně 
vyrobeném vodítku kozu, která většinou nelibě nese 
okolní hluk a mumraj tlačících se lidí. 

Místní koordinátorka nás vítá širokým úsměvem a 
vzápětí tiší dav, aby mohla pronést úvodní děkovnou 
řeč. Stojíme uprostřed davu těchto potřebných, kteří 
nás zahrnují svojí vděčností. Tyto ženy pocházejí z těch 
úplně nejchudších poměrů. Mnohé z nich mají pět až 
šest dětí a jsou nuceny uživit rodinu samy. Pracovní 
příležitosti jsou zde spíše výjimkou.

Všechny ženy v projektu jsou navíc rozděleny do deseti 
skupin s názvem Self Help Group, kde se učí finanční 
gramotnosti a základním dovednostem, jak se uplatnit 
na trhu práce, případně jak začít s drobným obchodem. 

V současné době jsme obdarovali 100 rodin, po 
půl roce vyhodnotíme úspěšnost celého projektu a 
v případě pozitivních ohlasů obdarujeme dalších 100 
rodin. Každé první kůzle putuje k nové rodině, a pokud 
bude projekt úspěšný, máme tak šanci pomoci až 400 
rodinám. 

Máme naději, že tento projekt nezůstane jen u mate-
riální pomoci, ale především pomůže přinést věčnou 
naději do životů těchto nezasažených. 

Pokud byste se rádi připojili k pomoci v tomto pro-
jektu, prosím, použijte č. ú. 1057340/2060, v. s. 1007. 
Cena jedné kozy je 1 500 Kč.  

Kozí farma - 
pomoc ženám

Nadeje pro ztracené 
v Etiopii 

Leoš Cásek

EtiopiE
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Karel Káňa

Masarykuv les
v Izraeli 

V listopadu, a shodou okolností také u příležitosti 
100. narozenin ČR, vyjel český pracovní tým 
obnovovat Masarykův les v Izraeli.

kairoS

Jeruzalém, pondělí 26.11.2018, 16.30. V Knesetu, izra-
elském parlamentu, se schyluje k projevu prezidenta 
Zemana. V lavicích sedí klíčoví členové izraelských vlád-
ních i opozičních stran. S projevem za chvíli vystoupí 
i Benjamin Netanjahu a vůdkyně opozice Cipi Livniová. 
Nejprve však hovoří mluvčí Knesetu, Juli Edelstein. 
Uprostřed jeho řeči slyším: Masarykův les, kibuc Sarid, 
čeští lesníci, kteří tam právě před měsícem pracovali... 
"Je tohle možné?" říkám si. "Až sem se to dostalo?"

Proč to píšu, čtenáři Nehemia Info, zrovna vám? Bez 
vás by tuhle větu pan Edelstein nemohl takhle říct. Ale 
začnu popořádku.

Už předloni jsem se dozvěděl, že 
někteří z vás poslali peněžní dary 
na účel Pomoci lesům na Karmelu. 
Minimálně v jednom případě to 
byla vysoká částka. "Pane, co Ty tím 
zamýšlíš?" přemýšlel jsem. "K čemu 
chceš, abychom to použili?" Dlouho 
se nic neukazovalo. Ani loni v lednu, 
když jsme tam byli na pravidelné 
brigádě, se neukázala žádná extra 
potřeba. Až po návratu domů. 

Prosba o obnovu Masarykova lesa. Volali nám z KKL, 
tedy organizace, která spravuje lesy v Izraeli. Našli dok-
lady, že v Izraeli roste Masarykův les. Vysadili jej českos-
lovenští Židé u kibucu Sarid v roce 1930. U příležitosti 
Masarykových 80. narozenin po něm les pojmenovali. 
KKL nás požádalo, abychom tam ještě letos vyrazili a 
pracovali na obnově tohoto lesa jako první skupina 
z Česka. Po nás že budou následovat další, ale my že 
už jsme zacvičení z předchozích let. Po pár jednáních 

jsme souhlasili, 
ale upozornili 
jsme, že máme 
jen omezené 
prostředky. KKL 
podpořilo své 
pozvání zapla-
cením ubytování, 
obědů a dopravy 
po Izraeli. Na 
nás bylo uhradit 
letenky, pojištění, 
zbývající stravu, 
dopravu u nás a 
další výdaje. Díky 
těm darům 

z loňska jsme tedy mohli pomoci. Píšu to s vděčností. 
A nemohu v tom nevidět Boží ruku, Jeho plán.

Oslava stoletého výročí ČR v Masarykově lese. 
V Masarykově lese jsme pracovali, v kibucu Sarid 
bydleli, spolu s ostatními obědvali ve společné jídelně 
kibucu, mnohé lidi navštěvovali - a to vše zrovna, když 
naše republika slavila 100 let. Byl to zvláštní čas. Bylo to 
praktické i symbolické. Bylo to české i izraelské. Náš tým 
slavil české výročí prací v lese v Izraeli. Do lesa za námi 
přijelo mnoho návštěv, mimo jiné Česká televize natočit 
pár záběrů. Fořt, který nám zadával práci, se smál, že 
prý netušil, že jsme v Izraeli takové celebrity. Což nejs-
me, jen chceme prokazovat lásku k Izraeli.  Lásku vás, 
kteří máte Izrael na srdci. 

Na několika fotkách představíme, co jsme v Masaryko-
vě lese dělali. Splnili jsme, co nám zadali, a ještě něco 
navíc. Už v lednu jede další naše skupina, tentokrát na 
Karmel. Pak vám zase přineseme zprávy. Díky za pod-
poru a přejeme vám Boží požehnání.

Za tým Pomoc lesům na Karmelu
Ing. Karel Káňa 

Pracovní týmy v Izraeli můžete podpořit 
prostřednictvím čísla účtu 1057340/2060, 
v.s. 3301.

o
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Svatební cesta na Kairosu. V říjnu 2017 jsme se s 
Pavlíkem vzali a naše první společné kroky vedly na kurz 
KAIROS. Na této netradiční svatební cestě jsme se ujistili, 
že naše srdce tluče pro Boha a národy za hranicemi 
našeho státu. Týdenní kurz pro nás byl velmi obohacující 
a věříme, že by jím měl projít každý, kdo chce šířit Boží 
slovo bez ohledu na to, jestli je to doma nebo v cizině.

I když jsem již měla osobní zkušenost z misijního výjez-
du do El Salvadoru v roce 2016 v  pětičlenném týmu 
a v roce 2017 sama, věděla jsem, že toto je nová výzva. 
S manželem jsme společně hledali u Boha odpověď 
na to, jestli vycestovat hned v prvním roce manželství 
a jestli do El Salvadoru, nebo hledat jinou destinaci. 

První měsíce společného soužití byly náročné a nebyli 
jsme si jisti, jestli jsme připraveni čelit novým výzvám na 
cestách. Bůh nás však ujistil, že nás tím vším provede, 
a tak jsme zahájili přípravy na pětitýdenní misijní výjezd 
do sboru Templo Cristiano Canáan v Ilobascu, který 
patří mezi církve Assemblies of God. Tak jako v předcho-
zích letech, i nyní jsme měli možnost bydlet v pastorské 
rodině. Pastor David Oscar vede zhruba 250 členný sbor, 
má tři děti a společně s manželkou slouží více jak 30 let. 

Výuka angličtiny a služba ve věznici. Před naším od-
letem jsme společně se synem pastora připravili plán 
naší služby v Ilobascu a okolí. Náplní práce byla výuka 

angličtiny v mateřské škole a také mezi mládežníky, 
kteří byli propuštěni na podmínku. Navázali jsme na 
službu ve věznici, která již byla započata před dvěma 
lety. Dále jsme se věnovali studentům základních 
a středních škol. Slovem jsme sloužili v osmi sborech, 
které se nacházely v okolních městech. 

I přes prvopočáteční obavy, jestli zvládneme v prvním 
roce manželství tak velkou výzvu, jsme zjistili, že to 
pro náš vztah bylo velkým požehnáním. Měli jsme 
příležitost společně sloužit, lépe se poznat, spoléhat se 
na sebe vzájemně a být si oporou v různých situacích. 
Nejvíce nás posílila společná kázání, která jsme vždy 
zahájili naším svědectvím a navázali Božím slovem. 

Nyní se připravujeme na další misijní výjezd, modlíme 
se, kde nás chce Bůh mít, a vnímáme, že naše srdce je i 
nadále u našich sourozenců v Kristu v El Salvadoru. 
Z předchozího výjezdu víme, že pět týdnů není mnoho 
na prohloubení vztahů, a tak jsme sami zvědaví, na jak 
dlouho se tentokráte vypravíme. 

Rádi bychom poděkovali všem, kteří nás podpořili ať 
finančně, nebo modlitebně. Uvědomujeme si, že bez 
Boží rodiny nelze v této službě obstát. Děkujeme i naše-
mu pastorovi Pavlu Harabusovi za důvěru a jsme rádi, 
že můžeme být součástí brněnského sboru AC.  

S partnerem na jedné lodi a 
se společným cílem.

Manželství 
a misie

Veronika Kölbl
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ČíNa

Na poslední misijní konferenci NOW v Brně byl hlavním 
řečníkem Dick Brogden, který se narodil v Keni jako dítě 
misionářů. Mohl tedy odmalička nahlížet na misijní práci 
svých rodičů. Není nic lepšího, než když děti můžou 
být součástí misijní práce a od počátku se učit, jak se 
modlit, jak pomáhat druhým, jak lidem přinášet dobrou 
zprávu. Jednou z nejpalčivějších překážek však může 
být právě strach, co se stane s našimi dětmi, pokud se 
přestěhujeme a budeme žít na misijním poli.

Dick však mluvil ze své vlastní zkušenosti. Jít s dětmi na 
misii je to nejlepší, co pro ně můžeme udělat. Vtáhnout 
je do misie již od počátku. Být pro ně  příkladem v každo-
denním chození s Bohem. Umožnit jim být součástí naše-
ho duchovního života, ať už v soukromí, či na veřejnosti.

Děti většinou  nedělají to, co jim říkáte, ale to, co 
sami děláte. Dick vzpomíná: „Mí rodiče se denně od 
8 - 10 hodin modlili a četli si Bibli. To byl pro ně ten 
nejdůležitější čas v celém jejich diáři. Pozoroval jsem je, 
jak mluví s lidmi o Bohu, ať už u nás doma nebo venku 
pod košatým stromem, jak uctívají Boha, jak se modlí, 
jak vyhánějí démony, jak používají prorocký dar. Zažil 
jsem zázraky uzdravení, a to vše formovalo můj život, 
mou službu. Kdyby se moji rodiče nepřestěhovali, nikdy 
bychom nezískali tak velkou Boží rodinu. Po celém světě 
mám spoustu strýčků a tetiček, lidí, kteří formovali a 
ovlivňovali můj život, pastoři, evangelisté, služebníci…“ 

Lidé se pak ptají: Jaký dopad bude mít misijní práce 
na naše děti? A mají strach, bojí se špatného vlivu jiné 
kultury či nebezpečí, které by mohlo nastat. Dick však 
vyzýval: Položme si raději otázku, co by se stalo našim 
dětem, když na misii nepůjdeme? Pokud rodiče budou 
mít správný postoj k misii, k lidem, kultuře, převezmou 
stejné postoje i děti. Možná budou těžkosti a pronás-
ledování, ale ze svých zkušeností vím, že děti 
zakoušejí mnohem více radosti, než kdyby 
nikam neodjely.

Vaše děti budou na tom lépe než vy sami. 
Důvěřujte Ježíši i v otázce svých dětí, mějte 
správný postoj, otevřete svůj dům pro ostatní, 
mějte spoustu času se samotným Ježíšem, 
buďte zcela přirození a svou víru ukažte dětem 
v osobním životě a stejně tak i na veřejnosti. 
Berte je na modlitební setkání, chvály, a vaše 
děti budou požehnány a jednou vám poděku-
jí. Musíme se však vzdát pozice, že se o děti 
musíme postarat sami. Bůh se však o ně vždy 
postará. My to nejsme schopni zvládnout! 

Co se počítá? Dick Brogden však také otevřel na konfe-
renci další důležitou otázku. Lidé se často ptají: Mám jít 
na misii? Jsem já tím, který má vyjít? V Bibli však neustále 
čteme slova: Jděte, jděte ke všem národům. Pán Bůh nás 
posílá všechny. Takže naše otázka by měla znít jinak: Jsem 
poslaný, abych zůstal, i když Bible jasně říká: BĚŽTE? 

Další důležitou pravdou, kterou Dick v otázce misie 
zmínil, je: Cílem misie není počet zachráněných lidí, ale 
rozšířit Boží slávu. Neselžeš v misii, pokud tvým cílem 
bude oslavit Boha. Motivem k misii má být láska k Bohu, 
ne k lidem. Protože naše láska není dokonalá. 

Výmluvy, které lidi používají, když se zmíní misie:

Jsem příliš obdarovaný a pro svou církev důležitý. A tak 
nemáme ochotu poslat ty nejlepší, ale přece i Pavel a 
Barnabáš byli z Antiochie ti nejlepší!
Jsem příliš mladý a mám málo zkušeností. Ale mladý 
člověk se snadněji adaptuje, učí novým věcem i lépe 
zvládá změny a je tvárný. 
Jsem příliš starý. Ale to jsou přece lidé, kteří mají mno-
ho zkušeností a jsou zralí.
Jsem příliš nevzdělaný. I prostí lidé dokázali pro Boha 
velké věci! 
Je to moc nebezpečné. Tento svět nebude nikdy 
bezpečnější, a proto je nesmysl čekat s vědomím, že na 
zemi umírají lidé bez Boha. 
Je to moc drahé. Ano, poslat misionáře stojí hodně 
peněz, ale když Bůh povolává, tak také zaopatřuje. 

Bůh tedy říká i vám Čechům: Běžte a čiňte učedníky. 
Ví, že to pro vás bude těžké, drahé, nebezpečné. Ví, že 
jste mladí či staří nebo nezkušení, Bůh však říká: Běžte! 
Proto bychom měli jít a Bible to říká víc než jasně. 

Celá konference na www.acirkev.cz

M. C.

Rodiny i s detmi 
na misijním poli!?!

MiSiE

Vzít své děti na misii je 
ten největší dar...

ˇ
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Misijní práce 
na Sibiri

Posílám vám všem vřelé pozdravy a děkuji vám za vaši 
práci, modlitby a vaši pomoc při rozšiřování evangelia na 
Sibiři.

Bůh žehná naše město i naši církev. Loňský rok posiloval 
naše ruce a posílal nám do cesty služebníky, kteří nám 
přijeli na pomoc. Lidé z různých míst přinášeli dobrou 
zprávu i v našich končinách, takže se usilovně snažíme 
pokračovat ve službě dětem i mládeži, v nemocnicích i na 
ulici. Lidé se obracejí a přijímají Krista. Také pokračujeme 
ve stavbě na církevních pozemcích.

Posílám pár fotografií, abyste si mohli lépe vybavit, jak se 
nám daří a kde pracujeme. 

Na fotografiích jsou lidé, kteří přišli do církve a obrátili 
se. Dnes navštěvují naše bohoslužby. Bratři na obr. 1 nám 
neustále pomáhají v Božím díle. Náš tým roste. Mládež, 
která vydala svá srdce Bohu, nyní sama přináší radostnou 
zvěst o Bohu i lidem na ulicích. Stále pracujeme také 
v nemocnicích. Navštěvujeme nemocné. Sloužíme v 
sousední vesnici a také jsme začali se stavbou plotu na 
církevním pozemku. Mluvíme s lidmi na ulicích o Bohu 

(obr. 2) a Pán Bůh otevírá 
srdce lidem s touhou slyšet 
evangelium. Povídáme si s 
nimi o Kristu, a pokud mají 
zájem, darujeme jim Nové 
zákony a nabízíme modlitbu.

Pokračujeme v trampolínové 
evangelizaci. Také jsme uspořádali mládežnický minifes-
tival (obr. 3), kde jsme zažívali mocnou přítomnost Boží 
milosti. Mladí lidé se obraceli a vycházeli na výzvu ke 
službě Bohu.

Jaké jsou naše největší potřeby? Naší největší potře-
bou je nyní stavba nové modlitebny. Modlíme se a v 
létě bychom chtěli začít stavět základy. Nejprve je však 
nutné upravit terén a navézt kamení. Pak bude možné 
po půlroce, tedy snad letos v létě stavět základy. Z našich 
prostředků to však nejsme schopni zaplatit. 16 kubíků 
této navážky stojí 10.000 rublů. Potřebujeme 500 kubíků 
navážky, to znamená 300.000 rublů (v přepočtu přibližně 
100 000 Kč). Jestli byste nám tedy chtěli  s něčím pomoci, 
budeme vám velmi vděční za vaši finanční pomoc pro 
vybudování dostatečně pevných základů.

Rádi bychom vám, drazí přátelé, poděkovali za vaše 
modlitby i za vaši starostlivost. Kéž Pán Bůh požehná i 
dílu vašich rukou.

Pokud máte touhu podpořit Ilju Leonova a jeho službu, 
použijte prosím číslo účtu 1057340/2060, v. s. 5302. 

 

Práce mezi nezasaženými
skupinami stále trvá.

Ilja Leonov

ˇ
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řECKOírán

„Neboť Hospodinu nemůže nic zabránit, aby zachránil skrze 
mnoho nebo skrze málo.“ 1S 14:6
 
Vzpomínky na Severní Koreu. Vše se mi opět odehrává v mys-
li jako scény z filmu. Červené nápisy uprostřed rýžových polí a 
velký slogan na základních školách, který hlásí: „Drahý vůdce 
je stále s námi a bude s námi navěky“. Fotografie obou vůdců 
objevující se na každém rohu ulice či obrovská a velkolepá 
socha čnící na dobře udržovaném kopci. V uších mi zní čilý 
ruch místních obyvatel, kteří už od brzkých ranních hodin pilně 
pracují na ulicích, zvuk jejich lopat a metel a opodál pohled na 
shluk postav, které pilně okopávají záhonky. Na jiném místě 
sjíždí z kopce osamělý muž na jízdním kole a má mysl se stále 
vrací k živým vzpomínkám na národ, žijící v jiné zemi a v od-
lišném světě, než je ten náš – na Severní Koreu. Pamatuji si na 
obrovskou zářivou duhu, kterou jsme spolu s rodinou zahlédli 
při odjezdu ze země. Tehdy jsem se ptala: „Pane, skutečně 
obnovíš tuto zemi? Učiníš ji svobodnou?“

Byla jsem však nesmírně vděčná, že jsem tuto zemi mohla 
alespoň na chvilku zahlédnout vlastním pohledem. Vážím si lidí, 
kteří zde už tak dlouho a usilovně pracují, že se nevzdali a stále 
se stejnou láskou a zápalem kráčí po nelehké cestě.

I po odjezdu je má duše stále obtěžkána otázkami týkajících se 
budoucnosti. Co bychom mohli udělat? Jak bychom jim mohli 
pomoci? Začínám pomalounku chápat, zatím jen vzdáleně, 
proč osmdesátiletý Peter H., který v Severní Koreji taková 
dlouhá léta pracuje, tam navzdory nepohodlí a bolavému tělu 
stále působí. Mohl by se vrátit domů a žít pohodlný život, láska 
v jeho srdci je však mnohem silnější…

Z celého srdce děkuji. 
(Převzato z děkovného dopisu adresováného Peterovi H.)

Posílám srdečné pozdravy drahým přátelům a spolupra-
covníkům. Jsem vděčný všem oddaným lidem, kteří se spolu 
s námi již více než 20 let modlí a podporují nás, abychom mohli 
prakticky, se zájmem a s pochopením přinášet lásku národu 
v Severní Koreji. Vážím si toho, že smíme mezi nimi, v jejich 
světě a kultuře žít. V první řadě jsem moc vděčný za ředitele 
Daniela Hofera, který nám v průběhu dlouhých let stál po 
boku spolu se všemi výkyvy a pády, a který nám také svými 
modlitbami podepíral ruce. Pozdravujeme všechny, kteří nás 
svou modlitbou či financemi podporují.

Zde je pár aktuálních informací o projektu Pekárna v Severní 
Koreji. V současné době není situace příliš růžová. Kvůli 
sankcím OSN vůči Severní Koreji, které se dotýkají i naší práce, 
čelíme neochotě spolupracovat s jinými zeměmi. Díky silnému 
embargu není možno dovážet suroviny ani stroje z Číny, ale 
pouze z Ruska. Pozitivní skutečností však je, že hladové děti, 
místní obyvatelé i vládní představitelé jsou nám daleko více 
nakloněni a snaží se nám pomáhat. Z tohoto důvodu jsme také 
začali v Onsungu namísto výroby sójového mléka s výrobou 
nutričního prášku, který je velmi bohatý na vitamíny, a doufá-
me, že se jednoho dne situace zlepší. 

Produkce v Rasonu je kvůli nedostatku financí stále velmi nízká. 
Z původních 7 000 bochníčků chleba pečeme pouze 3 000 
kusů a namísto 5 000 hrníčků sójového mléka produkujeme 
také pouze 3 000. V současné době přivážíme chléb a mléko 
jen 14 000 dětí z původních 22 000. Lidé trpí obzvláště díky 
silnému embargu.  Pokud byste nám rádi jakkoliv pomohli, 
budeme opravdu vděční. 

Pokud máte touhu pomoci lidem a dětem v Severní 
Koreji, použijte prosím č. ú. 1057340/2060 (případně 
100113352/0300), v. s. 1301. 

Peter H.

Díky obětavé práci pekárna 
v Severní Koreji stále funguje, 
i když v omezeném provozu. 

SEvErní korEa

Lidé, kterí to 
nevzdali

ˇ
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Kurz Kairos
v Havíroveˇ ˇ

Když jsem si poprvé prošla kurzem Kairos, moc jsem si 
přála, aby tímto kurzem prošel každý křesťan. Byl pro 
mě natolik výjimečný a motivující, že jsem toužila po 
tom, aby se dostal mezi všechny křesťany. Tenkrát byl 
kurz jenom v angličtině. Díky skvělým lidem v týmu jej 
nyní máme v češtině a navíc mohl proběhnout i 
v našem sboru AC Havířov. A poté, co jsem se doz-
věděla, že máme 28 účastníků a z toho šest lidí z jiných 
sborů, byla jsem opravdu nadšená. Pořád to sice není 
dostatečné množství v porovnání s počtem lidí v našem 
sboru, ale snad je to alespoň jakási prvotina úrody. 
Věřím, že vás zpětná vazba některých účastníků navnadí 
na další kurz, který vás přivede do zcela jiných hlubin, 
než na které jste byli zvyklí a možná změní pohled na 
ztracené lidi kolem nás. Nenechte si jej příště ujít, je pro 
všechny věkové generace!

V týmu se mnou tentokrát byli Petr a Hanka Špokovi, 
Vašek Bednář, Leoš Cásek, Jirka Bartík a Petra Teplíčková 
z AC Olomouc a manželé Kölblovi z AC Brno. Bylo moc 
fajn se navzájem doplňovat a jsem vděčná, že vše tak 
hladce fungovalo. Danka B. s Helenkou F. usilovně a 
výborně vařily! Díky všem za obětavost a nasazení, 
s jakým jste na kurzu pomáhali!

A nyní zpětná vazba některých účastníků…

 Několika větami popište kurz Kairos:

Užitečný kurz pro každého křesťana, který ukazuje sprá-
vné nasměrování v životě a povzbudí ve víře.

Intenzivní kurz, během kterého nelze zůstat stejný. 
Čas, kdy Pán Bůh dává svému lidu poznat své záměry. 
Prostor pro získání, povzbuzení či prohloubení misijního 
zápalu, lásky ke ztraceným (v ČR i za hranicemi).

Podnětný kurz, s jehož obsahem by jakoukoli, třeba i 
zkrácenou formou měl být seznámen nebo konfronto-
ván každý křesťan. Vždyť mnoho jeho témat se přímo 
nabízí pro kázání. A misie zcela právem patří mezi 
pojmy spása, hřích, Boží slovo, aj.

 Restart, změna myšlení a jiný (řekla bych lepší) náhled 
na misii v kontextu Bible.

Kurz objasňuje misijní záměry našeho nebeského Otce 
od počátku až dodnes. A poukazuje na naši roli 
v spolupráci na sklizni.

Motivující, povzbuzující, splnil moje očekávání. Hluboce 
mě zasáhl.“

Moc dobře zpracovaný kurz obohacený o zajímavá a 
motivační videa k nesení té cenné zprávy ostatním, ve 
své blízkosti i vzdáleným národům.“

Miroslava Cásková
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 Jak vás kurz ovlivnil?

Změnil mé myšlení a pohled na misii. Nebyl to jen ně-jaký 
duchovní zážitek, na který člověk zapomene, ale infor-
mace, které mi daly nový pohled na křesťanství celkově.

Kurz Kairos mi poskytl příležitost přemýšlet (nebo spíše 
začít přemýšlet) o Velkém poslání jinak, než jsem byla 
doposud zvyklá. Nikdy předtím mne nenapadlo dívat 
se na něj jako na každodenní úkol a příležitost, která se 
odráží ve všech aspektech mého života.

Jsem nadšena, budu všem vřele doporučovat. 
Každopádně mě to znovu nakoplo. Lépe rozumím 
tomu, jak to Bůh zamýšlel již od počátku.

Velice pozitivně. Přehodnocuji své priority. I celkový 
pohled na misii.“

Změnil můj pohled na Izrael, na jeho úlohu v dějinách 
církve a ve Velkém poslání. A také pohled 

na misii a misionáře. Víc jsem uviděla potřebu pod-
pory misionářů v oblasti financí, modliteb, přátelství, 
v možnosti investovat svá nadání v konkrétní misijní 
službě.

Vedl mě k opětovnému vydání svých schopností, financí 
a času Bohu.

Velice pozitivně. Přinutil mě dívat se na určité věci z 
jiného pohledu.

Boží pohled na misii. Uvědomění si, že Bůh od počátku 
chtěl zasáhnout všechny národy a žehnat jim. 
Přemýšlet nad tím, jak já a náš sbor můžeme být 
požehnáním pro druhé.

Jednoznačně pozitivně. Uviděl jsem a uvědomil jsem 
si věci, na které bych asi jinak nepřišel a které bych se 
třeba z kázání nedozvěděl.

Co si myslím o kurzu 
Kairos?

 Jak mě znáte, moc si neberu servítky a jdu většinou 
rovnou k věci. A stejně upřímně bych rád zhodnotil i mi-
sijní kurz Kairos. Nejprve důvod, proč jsem se do kurzu 
přihlásil, i když si myslím, že moc motivovat nepotřebuji. 
Důvodem bylo, že hodně cestuji po českých sborech v 
době, když necestuji v zahraničí. A protože cítím jako 
morální povinnost motivovat křesťany k misii, chtěl jsem 
vědět, zda má vůbec smysl Kairos propagovat. Prostě 
nerad dělám reklamu na věci, které si sám nevyzkouším.

A můj závěr? Myslím si, že kurz není pro misionáře. Je 
pro každého, kdo se chce nazývat křesťanem. Kairos 
totiž není v pravém slova smyslu o misii. Kurz je o smyslu 
existence církve na zemi. Kairos z vás neudělá misionáře. 
Kairos vám dá možnost kriticky se podívat a přehodnotit 
si věci, kterým věříme. A pro ty, kteří se nebojí si udělat 
pořádek v náboženském nánosu prachu ve své teologii, 
nabídne pročištění lesku vlastní duchovní optiky. Jsem 
rád za vysokou míru kritického pohledu. Jsem vděčný 
za nedogmatičnost a značný tlak na vlastní sebereflexi 
a porozumění Božímu slovu. Dlouho jsem neabsolvoval 
něco, co by mě tak konstruktivně provokovalo, jako byl 
kurz Kairos. A přestože cítím, že je moje „recenze“ až 
příliš sladká, musím vyseknout poklonu organizátorům. 
Už jsem toho zorganizoval dost, a tak si mohu dovolit 
vám říct, že máte můj respekt!

Takže, kdo se nebojí, jděte do toho, ať nám ten náš 
domácí duchovní rybníček nezačne zavánět. A komu je 

dobře a vystačí si s nedělí, tak na Kairos raději nechoďte. 
Nemusí to dopadnout dobře! (Felagunt)

 Kurz Kairos byl pro mne velice inspirující a povz-
buzující. Změnil mi pohled na důležitost misie a její 
financování, na vedení nově obrácených věřících, na 
jiná etnika a přístup k nim. Motivující videa a studie 
mi ukázaly nový pohled na Boží slovo. Doporučuji kurz 
každému, nejen hledajícímu křesťanu. (Jana K.)

Kdybych měla pár slovy říct, jaký byl kurz Kairos, tak 
mě napadají slova jako zajímavý, překvapivý, burcující, 
osvěžující, prostě skvělý. Každopádně vřele doporučuji 
všem. Nejen těm, kteří se zajímají o misii, ale právě 
těm, kteří si myslí, že misie pro ně není. 

Původně jsem vůbec neměla v úmyslu se na kurz 
přihlásit, ale když se čas kurzu přiblížil a můj manžel 
byl minimálně měsíc přihlášený, začala jsem přemýšlet, 
jestli by to přece jen nebylo dobré i pro mě.

 Jsem moc ráda, že jsem se přihlásila. Doteď ještě v 
mysli zpracovávám všechno to, co jsme slyšeli, viděli a 
naučili se. Těch pět dnů bylo doslova nabito informacemi 
a pro mě novými pohledy na misii a na svět. Znovu jsem 
si mohla uvědomit, jak je Bůh úžasný, jak moc nás miluje 
a jak úžasný plán do detailu promyšlený má a čeká na 
nás, aby mohl být zrealizován a naplněn. Pokud budete 
mít možnost kurz absolvovat, tak neváhejte. (Jiřina L.)
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Pomoci lidem, aby se 
sami postavili na vlastní 
nohy a naučili se správně 
hospodařit s penězi, je 
v Africe velmi potřebné.

nictvím církve Kofele Mulu Wongel Amagnoch Church 
podpořila vznik podnikatelských skupinek před více 
než čtyřmi roky. V tuto chvíli již existuje osm skupinek, 
přičemž každá z nich má svůj osobní bankovní účet, 
pokladní knihu, vkladní knížku a smlouvu o půjčkách. 
Tento projekt byl podpořen částkou 100 000 Kč a každá 
ze skupin tedy získala počáteční vklad 12 500 Kč. 

Chudoba v naší zemi neznamená jen to, že lidé 
nemají přístup k finančním zdrojům, ale mnohdy je 
to i o nedostatku možností, práv a příležitostí. Chudí 
lidé nemají přístup ke kapitálu, informacím či různým 
sociálním sítím, a proto je pro ně obtížné najít způsoby, 
jak se dostat ven z chudoby a uvolnit svůj potenciál. Již 
zmiňované skupinky SHG však lidem v mnoha směrech 
otvírají nové možnosti, při kterých nacházejí novou 
identitu, naději a finanční či sociální posilu. Cílem pod-
nikatelských skupinek SHG je společné spoření peněz 
a možnost půjčky za velmi nízkou úrokovou sazbu. 
Peníze pak můžou využít třeba k nastartování malého 
podnikání. Svou půjčku pak opět po malých částkách 
splácí do společné pokladny.

Jak tedy prakticky pomáháme chudým? Pomáháme 
převážně jednotlivcům a prvotním krokem je změna 
myšlení, protože častokrát chudoba začíná postojem 
v jejich mysli. Zaměřili jsme se převážně na rodiny 
sponzorovaných dětí, které Nehemia podporuje, a 
zejména pak na ženy s nižším sociálně ekonomickým 
postavením. Těm jsme nabídli členství v SHG skupinách, 
aby se v budoucnosti dokázaly lépe postarat o své 
děti a zlepšila se tak životní úroveň všech rodinných 
příslušníků. Pomáháme jim získat větší sebedůvěru a 
jistotu samy v sobě, aby uměly být zodpovědné a samy 
si dokázaly vydělat peníze, aktivně se začlenily do

si dokázaly vydělat peníze, aktivně 
do společnosti a pozitivně ji tak kolem sebe ovlivňovaly. 
Každá skupina SHG čítá 15 – 20 členů, kteří se dobro-
volně scházejí, mají stejné cíle, zapojují se do míst-
ních sociálních i ekonomických aktivit a společně se 
prostřednictvím školících pracovníků vzdělávají a řeší 
své finanční záležitosti. 

Zde je pár konkrétních příběhů. 

Tayech Tafese je členkou skupiny SHG. Má pět dcer 
a jednoho syna a její manžel Ato stálou práci nemá. Před 
dvěma lety si však půjčila ze společného účtu SHG 3 000 
birrů (2 500Kč) a otevřela si svůj první mini obchod, ve 
kterém se ziskem prodává běžné spotřební zboží nakou-
pené ve větším městě Shashamane. Před čtyřmi roky se 
nacházela ve velmi tíživé finanční situaci, nevěděla, jak 
nakládat s penězi, ani jak je případně využít. Poté, co se 
stala součástí SHG a prošla výukovým programem, zís-
kala smělost a jistotu, je z ní nyní velmi úspěšná obchod-
nice. Díky tomu se daří lépe celé její rodině a ostatní 
děti mohou také chodit do školy. Navíc si otevřela vedle 
obchodu také malou čajovnu. Spolu se svou dcerou Be-
tel Tadese, která 
je jedním z dětí 
podporovaných 
z projektu Děti 
Kofele prostřed-
nictvím Nehe-
mie, posílají 
mnoho pozdra-
vů a srdečných 
díků všem spon-
zorům v České 
republice.

Kofele 
Podnikatelské 
skupiny

ˇ

Tegene Tafese - hlavní koordinátor
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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 
5301 Čína – Bible pro Čínu
5302 Jakutsko – Ilja a aňa
6000 SPRáVa PROJEKTů a PROVOZ ORGaN.
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

Teje Habte je také členkou skupiny 
SHG a je matkou dívenky Etifwork 
Girma podporovanou prostřednic-
tvím projektu Děti Kofele. Má dvě 
dcery a jednoho syna. Její manžel 
nemá trvalou práci, ale pracuje jako 
dělník v Kofele. Teje si před dvěma 
lety půjčila z SHG 3 000 birrů a 

otevřela svou vlastní čajo-
vnu. Navíc začala péct chleba, 
který následně prodává na 
trhu. Před šesti lety neměla 
ponětí o tom, jak peníze spořit, 
ani jak je případně zhodnotit. 
Díky patřičnému školení však 
našla odvahu vykročit do 
nových věcí a my jsme vděční, 
že tento projekt mění lidské 
životy od základu a pomáhá 
jim vyjít z chudoby, která je 
především zakořeněná v jejich 
myslích. 

Teje společně s ostatními členy své skupiny pravidelně 
přispívá deseti birry týdně (8 Kč) a každou neděli odpo-
ledne se scházejí a pod vedením zkušených vedoucích 
diskutují nad palčivými otázkami a řeší své finanční 
záležitosti. V současné době má tato skupina v bance 
naspořeno 25 000 birrů (20 300 Kč).  

Díky všem přátelům z Nehemie za jejich pomoc a 
podporu! 

Pro finanční podporu aktivity SHG prosím použijte 
č. ú. 1057340/2060, v. s. 1202.

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 ho, na-
pište nám na emailovou adresu dbednarova@nehemia.
cz, abychom vám mohli potvrzení vystavit a zaslat včas.

Potvrzení o darech

tayech tafese 
s dcerou Betel a dole 
se svou rodinou. 

teye Habte s celou 
rodinou i s dcerou 

Etifwork. 

Náš sponzor
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Vánocní
dárek

Elam

Kdo z nás by netoužil po 
zázracích a splněných 
přáních? Dětská víra je 
očekává na každém kroku.

Lidé v íránu přicházejí ke Kristu nejrůznějšími způsoby. 
Navzdory všem okolnostem počet věřících v íránské 
zemi neustále masivně roste i s vědomím, že evange-
lium je dobrou zprávou z křesťanského pohledu, ale 
přináší nejrůznější trápení, oběti a nesnáze těm, kteří 
je přijímají. Setkání s Boží pravdou a s poznáním, že 
Kristus je skutečný a živý, naprosto proměňuje lidské 
životy a dává lidem odvahu a sílu čelit třeba i smrti. 

Bůh si používá víru a odvahu vzácných malých dětí, 
aby posílily víru dospělých. Sedmiletá Sára uvěřila 
skrze satelitní televizi prostřednictvím jednoho 
z našich dětských programů. toužila získat svou 
vlastní Bibli a měla za to, že tato vzácná kniha stojí 
taky hromadu peněz. Chtěla proto rozbít své porcelá-
nové prasátko a vytáhnout z něj našetřené peníze. 

Chvíli na to přišel domů její strýček, velice oddaný 
duchovní muslim, a tak malá Sárinka přišla s poklad-
ničkou za ním s prosbou: „Strýčku, neuvěříš, co se 

teď děje! Za pár dní dostanu svou první Bibli a strašně 
moc se na to těším.“ 

Strýček se rozzuřil, rozbil Sářino prasátko, peníze jí 
vzal a Sáru zbil.  Byl však zrovna čas Vánoc a křesťané 
se modlili za své město, ve kterém se mimo jiné nachá-
zí spousta chudinských čtvrtí a Sářina rodina zrovna 
patřila k těm potřebným. Rozhodli se proto nakoupit 
malé Sáře nějaké potraviny a školní potřeby a k tomu 
přibalili i její vytouženou Bibli jako vánoční dárek. 

Na druhý den Sářina maminka vytočila telefonní číslo 
našeho dětského programu a Sárinka nám řekla: 

„Chtěla bych říct celému světu, že Bůh je tak dobrý! 
Můj strýček mi rozbil mou pokladničku a všechny 
peníze mi vzal, ale včera mi Bůh přinesl nejen Bibli, 
ale i sešit a pastelky!“ 
 
Pokud máte touhu podpořit íránskou církev a distri-
buci Biblí, použijte prosím číslo účtu 1057340/2060, 
v. s. 1104.

írán

ˇ

NEHEMIA  inFO 


