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Souběžně s tím, jak píši tyto řádky, probíhá diskuze o církevních 
restitucích, eschatologii, homosexualitě a dalších důležitých 
a zároveň kontroverzních tématech. O to víc si vážím toho, 
že jsme jako církev jednotní a aktivní v naplňování Velkého 
poslání (Mt 28:18-20). Záchrana lidských životů, budování 
učedníků a jejich následné vysílání je jádrem našeho poslání. 
Protože nás Ježíš zachránil a změnil náš život, stali jsme se i my 
těmi, kteří nesou tu největší zvěst lidem celého světa. 

Jsem vděčný Bohu a taky vám všem, kteří pracujete na 
misii. Naše sbory ve spolupráci s Nehemií vyšlou tento rok 
téměř 40 misijních týmů do zahraničí. Osobně jsem ale 
také velmi vděčný za to, že máme své vlastní dlouhodobé 
misionáře. Díky Bohu, že došlo k průlomu a že můžeme 
vysílat české misionáře, jichž je momentálně devět podpo-
rovaných skrze Nehemii a místní sbory. Podporujme dále 
tyto bratry a sestry ať už modlitbami, financemi, ale i osob-
ním kontaktem a zájmem, aby věděli, že jsme v tom s nimi, 
že si jich vážíme a stojíme s nimi v naší společné misii.  

Přestože naše misie roste, je v současnosti na zemi ještě 
7 063 nezasažených skupin, což je 41.5% celkové po-
pulace země. Je důležité se modlit, posílat finance, ale nic 
nenahradí fyzickou přítomnost. Evangelium je totiž potřeba 
nejen vyhlašovat a proklamovat, ale především prokazovat 
naším každodenním životem. Kéž bychom mohli jako Češi 
pokračovat v Božím díle tam, kde momentálně jsme, ale kéž 
bychom mohli také přinést evangelium mezi těchto 
7 063 nezasažených skupin. Kéž bychom jako Konstantin a 
Metoděj přinesli evangelium celé jazykové skupině národů. 

Potřeb na misijním poli je mnoho a přirozeně vyvstává 
otázka, co s tím, a napadá nás přirozená odpověď, nemáme 
na to. A tak se mi vybavuje příběh o tom, jak Ježíš vyzval 
své učedníky, aby nakrmili 5 000 lidí. A jejich odpověď „ani 
kdyby…“ všichni známe. Chvála Bohu, že to není o naší 
schopnosti, ale o Ježíši, který má moc jít přes naše „ani 
kdyby“. Začátek knihy skutků popisuje situaci, kdy Ježíš vybízí 
své učedníky, aby šli do celého světa. Jak se v tom cítili, co si 
o tom mysleli? Pár desítek lidí má jít do celého světa? 
Z lidského pohledu nereálné, nemožné, přesahující 
možnosti, schopnosti, zkušenosti. Ale chvála Bohu, že On 
je ten, který má veškerou moc na nebi i na zemi a skrze 
malou skupinu lidí činil lidsky nemožné. Ať je to i pro nás 

povzbuzením, motivací a směrováním, že náš Bůh 
zmocňuje ochotné k naplnění Velkého poslání, 
které dalece přesahuje naše počty, možnosti, 
schopnosti i zkušenosti. 

Petr Rattay,
člen Správní rady NF Nehemia

Máme na to!
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Pomoc pro těžce nemocnou muslimskou ženu. 
V předminulém čísle jsme psali bolestný příběh 
Zaremy a jejího syna Ahmeda, kteří žijí v nelidských 
podmínkách a navíc oba bojují s rakovinou. Nejdříve 
jim krátce po porodu zemřela dcera. Nějaký čas na 
to náhle zemřel i manžel. Brzy se propadli na úplné 
dno. Jako by se na ně sesypaly všechny myslitelné 
pohromy. Do naprosté temnoty zasvítilo světlo naděje 
v podobě vašich darů a pomoci od Misie křesťanského 
milosrdenství. Křesťané ze širokého okolí se skládají na 
nákladnou léčbu pro Zaremu i jejího syna. Dobrovolníci 
přinášejí potraviny, léky a další pomoc. Milosrdenstvím 
se nechali strhnout i muslimští sousedé, kteří Zaremě 
pomáhají vybudovat nový domov na pozemku, který 
od obce dostala darem. Svým malým dílem přispívá 
i Nadační fond Nehemia. Modlíme se, aby projevené 
milosrdenství otevřelo cestu evangeliu mezi Inguše. 
Ahmed dostal na Vánoce k potravinovému balíčku 
vystřihovánku papírového Betléma. Seděl dlouho do 
noci a nedal pokoj, dokud své dílo nedokončil. Betlém 
umístil na čestné místo, kde je připomínkou, že Ježíš 
přišel zachránit ty, kteří by bez něj zahynuli.

Kristova láska v akci. O chod projektu se mimo jiné 
starají i dva manželské páry, které pečují o telata, 

dokud nedorostou do dospělosti. Teprve potom jsou 
krávy umístěny do rodin. Malá telata totiž nenesou 
žádný užitek, a tak by byly pro chudé rodiny spíše 
přítěží než pomocí. Ačkoliv tito lidé sami čelí bídě, 
bydlí v neutěšených podmínkách a čelí mnoha dalším 
problémům, rozhodli se ukázat Kristovu lásku svému 
okolí. To je důvod, proč jsme se rozhodli darovat krávu 
i těmto rodinám.

Ruslan a zarina bydlí v bezprostřední blízkosti vesnice 
Voschod. Ruslan těžce pracuje, aby zabezpečil svou 
rodinu. Jeho žena Zarina mezitím učí rodiny z projektu, 
jak se o krávy dobře postarat. Lidé ji mají rádi, protože 
má srdce na dlani. Její přátelská povaha způsobuje, že 
je kolem ní stále spousta lidí. To jí dává příležitost sdílet 
se s evangeliem. Lidé na její výzvy pozitivně reagují a 
obracejí se ke Kristu. 

Kosťa a Žána jsou starší manželský pár z Ardonu. 
Vychovali spolu čtyři děti. Ty jsou už dnes dospělé. 
Přestože jsou již pokročilého věku, rozhodli se ujmout 
dalších čtyř mrňousků, kteří by bez nich nepoznali vůni 
domova. Jedno miminko dokonce našli plakat přímo 
na prahu svého domu. Položila ho tam maminka v 
bezvýchodné situaci. Ačkoliv je neznala osobně, kvůli 
jejich dobré pověsti věděla, že se o něj tihle lidé dobře 
postarají.

Islám na Severním Kavkaze sílí stále víc. Stojí proti 
němu církev neochvějně nesoucí poselství Kristovy 
lásky. Jsme hrdí, že můžeme být malou součástí jejich 
věrné služby. 

Severní Kavkaz
Láska v akci

KavKaz

Příběhy rodin 
z projektu 
"Kráva do 
každé rodiny". 

Stávající dům Za-
remy a pod ním 
nový, do kterého 
by se měla brzy 
přestěhovat.

Žána s dětmi.
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V zime na Sibir!

Několik dní před odjezdem s obavami sledujeme online 
předpověď počasí v Jakutii. Teplota nemilosrdně atakuje 

- 35°C. Letošní výjezd na Sibiř totiž připadl na zimu. Přesun 
z mírného podnebného pásu, kde zimu zažíváme jen spo-
radicky, do pásu subpolárního nás rozhodně nenechává 
klidnými. Navíc občasné informace od našich přátel, ke 
kterým jedeme, že minulou noc bylo -40°C, nás definitiv-
ně utvrzují o potřebě opravdu teplého oblečení. 

Vybaveni péřovými bundami, huňatými svetry, šálami, 
rukavicemi, podvlékacím prádlem, které v našich země-
pisných šířkách dávno upadlo do hlubokého zapomnění, 
a v neposlední řadě nezbytně nutnými ušankami nastu-
pujeme s odhodláním čelit krutým mrazům do letadla. 

zahřívací kolo. Po mnohahodinovém cestování a něko-
lika přestupech naše letadlo dosedá na přistávací dráhu 
ležící na permafrostu (věčně zmrzlá půda). Jakutie nás 
vítá pouhými -35° C, což je na zahřívací kolo poměrně 

Leoš Cásek

Aktuální informace o 
letošním výjezdu na Sibiř a o 
misijní práci Ilji a jeho týmu. 

přijatelná teplota. Nosní dírky se nám při dýchání okam- 
žitě lepí mrazem a vousy po chvíli bělají od námrazy…
                              
Náš přítel Ilja, jehož službu zakládání sboru na Sibiři Ne-
hemia podporuje od roku 2014, nás vřele vítá na místním 
letišti, které však letiště připomíná jen velmi vzdáleně. 

Cílem letošní výpravy bylo povzbudit místní církve a 
spolu s tím i přivézt člověka, který by se podělil o své 
zkušenosti, jak pracovat s mládeží. Tato 
oblast je na Sibiři jen málo rozvinutá a 
zkušeností je tím pádem ještě méně. Pastor 
Ilja byl pověřen, aby se ujal rozvoje práce 
mezi mladými v celém regionu. Proto jsme 
do letošního týmu přizvali i Henryka M., 
velmi talentovaného mladého muže, který 
je sám několik let vedoucím mládeže, aby 
předal své zkušenosti místním. 

Pravá baňa. Po pár hodinách spánku, které nám měly 
pomoci vyrovnat spánkový deficit z cestování a také 
pomoci čelit osmihodinovému časovému posunu, nás 
Ilja zve do tradiční ruské bani (obdoba sauny). Ta je prý 
ideálním lékem na únavu a pásmovou nemoc. 

V bani je odhadem dobrých 120 °C, abychom předešli 
případné zástavě srdce, raději lehce větráme. Po několi-
ka minutách saunování se chladíme venku v -45° C, což 
byl minimálně silný zážitek. Na závěr dne navštěvujeme 
místní rehabilitační centrum (obdoba Teen Challenge) 
pro lidi bojující s různými druhy závislostí, které provozu-
je místní sbor. 

Plánovaná setkání. Na další dny je plánovaná ně-
kolikadenní série shromáždění v místním sboru. Na 
místo se sjíždějí lidé z širokého okolí, což na Sibiři 
má trochu jiný význam než u nás. Někteří účastníci 
cestovali i 700 km, aby se mohli shromáždění účast-
nit. Nejbližší spřátelený sbor totiž leží necelé čtyři 
hodiny jízdy autem a ty další ještě mnohem dál…

Během několika dnů máme možnost 
oslovit necelou dvacítku sibiřských 
věřících slovem povzbuzení, vyučo-
váním o práci s mládeží a zprávami 
z misijního pole. Máme také mnoho 
příležitostí společně stát před Bohem, 
děkovat za Jeho dobrotu a  žehnat 
jeden druhému do dalších dnů. 

Místní sbory jsou ve většině případů složeny 
z lidí s pohnutou minulostí. Většina místních 
v minulosti bojovala se závislostí na alkoho-
lu a drogách. A právě tyto lidi se místním 
daří zasahovat nejvíce. Jejich práce je velmi 
těžká a podmínky, ve kterých pracují, pro 
nás v bohaté Evropě zcela nepředstavitelné. 
Nicméně i na Sibiři navzdory krutým mrazům 

a nehostinným podmínkám se Bůh dotýká lidských srdcí 
a přináší naději a odpouštění. 

Hlavní důvod, proč Ilju a jeho ženu Aňu podporujeme 
v jejich práci je, že mají obrovskou možnost zasahovat 
nezasažené národy žijící na Sibiři. Konkrétně Jakuty, 
původní obyvatele, a Evenky, 67 tisícový kočovný národ 
žijící i na Sibiři. 

Při každé návštěvě registrujeme další a další zástupce 
těchto národů v místním sboru. Před dvěma lety byl 
jeden ročník místní biblické školy složený právě jen 
z Jakutů a Evenků. 

Letos jsme se seznámili s Nikolajem, Evenkem, který 
se narodil jako šesté dítě z osmi. Během svého života 
se potýkal se silnou závislostí na alkoholu a vlivem ní 
strávil mnoho let ve vězení za těžké zločiny. Ve vězení se 
setkal s Bohem a po propuštění prošel rehabilitačním 
programem a dnes se připravuje ve svých 39 letech na 
studium na biblické škole! 

Díky všem, kdo jste součástí této pomoci! 

Pokud máte touhu podpořit misii mezi nezasaženými 
na Sibiři, použijte prosím č. ú. 1057340/2060, 
v. s. 5302. 

Pro mne to byl první misijní (vlastně první jakýkoliv) 
výjezd do Ruska. Proto ve mně vše, co jsme viděli, 
zanechalo silný dojem. Byl to prostě tak trochu jiný 
svět, viděli jsme bídu i problémy místních a také církev, 
která to má ve většině případů mnohem těžší, než ta 
naše. Cítil jsem se jako Američan. Ve srovnání s lidmi 
na Sibiři jsem měl všechno. 

Svědectví z Jakutie. Chtěl bych vzdát Bohu chválu za 
to, že si nás používal. Jednou po vyučování v církvi 
jsme ještě zpívali pár chval. Během tohoto času jsem 
se za některé přítomné modlil. Když jsem přistoupil 
ke klukovi, který se jmenoval Petr, a začal jsem se za 
něj modlit, zdálo se mi, že po mně Bůh chce, abych ho 
povzbudil a řekl mu, že “Pán ho vidí a že má pro něj 
připravenou konkrétní službu.” A tak jsem to udělal. 
Když jsme pak spolu ještě mluvili, řekl mi, že už nějakou 
dobu touží Bohu konkrétním způsobem sloužit, ale 
jednoduše neví čím. Tímto byl náš rozhovor na toto 
téma ukončen.

Utvrzení a vyjití. Když jsme se vrátili do Česka, přišla 
mi asi po dvou týdnech právě od Petra nová zpráva, ve 
které mi děkoval a psal, že slovo, které jsem mu sdělil, 
a ještě pár dalších věcí, které zažil, ho utvrdily v tom, 
že ho Pán volá ke službě misionáře v jiném městě. A 
tak přesun na nové místo už nastal na začátku března! 
Mám radost, že si nás Pán mohl použít i takovýmto způ-
sobem, a těším se na zprávy z nového misijního pole. 

Sibiř

Pár minut venku 
a  společné 
shromáždění.

Henryk Molin

Poprvé...
ˇ ˇ

někteří  
cestovali i 
700 km, aby 
se mohli 
shromáždění 
zúčastnit.
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Posíláme Vám mnoho srdečných pozdravů z Tanzanie, 
konkrétně z Masajské stepi. Prosím, přijměte naše 
opravdové a srdečné díky za pomoc, kterou nám 
poskytujete. Vaše finanční dary přišly jako vždy v pravý 
čas, a to nám dává opětovné ujištění o tom, že na nás 
Bůh nezapomněl. 

Ještě v minulých týdnech jsme opět čelili opozici ze 
strany několika masajských starců, kteří se neustále 
snažili zmařit naše úsilí a práci mezi Masaji, a kteří 
nebyli ochotni naslouchat. Bůh však nedávno zasáhl a 
muže umlčel. Máme tedy naději a modlíme se, aby byly 
otevřeny nové dveře k lidským srdcím a mnozí z nich 
tak byli zachráněni pro věčnost.

Škola v Loltepes. V současné době k nám  dochází do 
školy 560 dětí. Z toho je 49 dětí ubytovaných v místním 
hostelu, ať už proto, že rodiče bydlí daleko či jsou si-
rotci, a sedm dívek již začalo studovat na střední škole. 
Učitelů jsme však na takovýto počet dětí měli velmi 
málo a ve třídě se pak mačká i víc než 70 dětí. Přijela 
k nám však velká posila v podobě čerstvých absolventů 
z Morogoro a Kemonda a pan ředitel je z nich nadšený. 

Jak jistě víte, přijel zde minulý rok i tým z České repu-
bliky, který během deseti dní (což je zázrak) vystavěl 
vodovodní věž s železnou konstrukcí na  solární panely, 
která slouží jako zásobárna vody a její následný ohřev. 
Problém však nastal ve chvíli, kdy se Masajové doz-

Jak se daří dětem v Loltepes a 
jaké jsou jejich výzvy?

Tanzanie
Masajská škola 

Werner Drotleff

tanzanie etiopie

věděli, že je potřeba použít vrchní vrt, kterým napájejí 
své krávy. Díky finančnímu daru jedné rodiny jsme 
však mohli provést nový vrt a Pán Bůh nám požehnal 
dobrou vodou v blízkosti domu na našem pozemku, 
takže se problém vyřešil.

Pomoc z nebe. Potřebovali jsme i další peníze na 
propojení solární pumpy s hostelem a s domy pro učite-
le. Bůh se však dotkl srdcí lidí v Číně, kteří nám finančně 
pomohli. A váš dar z České republiky přišel v pravý čas 
a je  pro nás skutečným povzbuzením. Finance, které 
jste nám zaslali, byly pro nás opravdovou pomocí 
z nebe a velmi si ceníme, že jste dovolili Bohu, aby nám 
skrze vás pomohl. Modlíme se za Boží požehnání do 
všech oblastí vašich životů. 

Máme nyní spoustu výdajů s novým hostelem a domy 
pro učitele, a tak jsme přemoženi vděčností a jistotou, 
že Bůh za námi stojí. Naší největší výzvou byly děti, 
které pokračují dál ve vzdělávání na středních školách 
či učilištích. Většina z nich pochází z velmi chudých 
rodin nebo jsou dokonce sirotky, a proto je zodpo-
vědnost především na naší straně. Nevěděli jsme, jak 
tuto situaci vyřešíme, ale váš dar je pro nás odpovědí. 
Nadále bychom jim tedy chtěli zajišťovat oblečení, 
ubytování a školní uniformy, školní potřeby a školné. 

Oprava třídy. Další potřebou je dokončení a oprava 
jedné ze tříd, kterou jsme byli nuceni zavřít. Nebyla 
krytá ze všech stran a v chladném období  zde nebylo 
možné přebývat. Část vašich peněz použijeme na její 
dokončení. Díky, že v tom stojíte s námi! 

Při naší loňské cestě do Etiopie jsme kromě jiných pro-
jektů navštívili i tento, kde se chovají krávy. 

Farma vznikla v roce 2016 za účelem prodeje mléka a nás-
ledného financování místních pracovníků organizace TFM.

TFM je především zaměřená na evangelizaci nejméně 
zasažených národnostních skupin v Etiopii. Za celou 
svou historii zasáhli pracovníci TFM víc než 10 000 lidí 
evangeliem.

Farma začínala s asi pěti krávami a dnes je jich celkem 
18 včetně tří šestnáctiměsíčních telat. Kapacita farmy je 
však uzpůsobená pro chov až 30 krav.
 
Nadojené mléko vykupuje místní firma k následnému 
prodeji přímo na místě. Po odečtení všech provozních 
nákladů na krmivo, vakcinaci a provoz farmy samotné 
je zisk z prodeje mléka dostačující na podporu necelé 
desítky místních evangelistů. 

Od počátku je farma aktivitou, která sama o sobě získává 
finanční prostředky pro misijní práci. Jednak sama o sobě

generuje zisk, zaměstnává místní lidi a v neposlední řadě 
kultivuje místní prostředí v oblasti financí a dávání.

Pokud máte touhu podpořit farmu TFM, použijte 
prosím číslo účtu 1057340/2060, v. s. 5201. 
Pořízení kvalitní krávy stojí 1 900 euro. 

Kráva 
dává mléko i v Etiopii

Leoš Cásek

Pokud máte touhu podpořit Masajské děti, použijte 
prosím číslo účtu 1057340/2060, v. s. 1203. 

Etiopská farma, kterou dlouhodobě 
podporujeme, se rozrůstá!

Solární věž na 
vodu.

Werner Drotleff 
s rodinou.
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Čína

Rodina Makievových žije ve vesnici Voschod už více 
než deset let. Stejně jako ostatní rodiny i oni toužili 
vymanit se ze začarovaného kruhu, do kterého se dostali 
po svém útěku během války v Jižní Osetii. Dříve měli dům, 
hospodářství, dobrou práci a spokojený život. O vše přišli 
během jediné noci a zachránili jen holé životy. V nové 
vlasti pak museli začít opět od nuly. Než popíšeme, jak 
se žije rodině dnes, připomeňme si, jak vypadala jejich 
situace před lety.

Před deseti lety. Podobně jako jiní uprchlíci dostali i 
Makievovi od státu malý pozemek, na kterém jim dovolili 
postavit dům. Po čase jim došlo, do jak nešťastné situace 
se dostali. Na nízko položeném pozemku se neustále 
držela voda. Jejich sklep byl prakticky neustále zatopený. 
Až pak se dozvěděli, že místo, kde uprchlíci dostávali po-
zemky, byly dříve neobyvatelné mokřiny. A dnes tu trpí 
lidé. Čtyři děti, kterými Bůh Makievovy obdaroval, byly 
kvůli vlhkosti neustále nemocné. Stěny byly trvale pokry-
ty plísní. Georgij navíc nemohl najít práci, a nakrmit šest 
hladových krků bez práce je skutečně neřešitelný pro-
blém. Práci bylo možné najít jen ve Vladikavkaze. Větší 
část výplaty by pak ale šla na zaplacení cesty do zaměst-
nání. V této části obce nebyl zaveden plyn ani voda. Pro 
tu se muselo dojít na ulici. Skutečným oříškem bylo pro 

Vieru praní prádla. 
Ve vesnici nebyl 
žádný obchod. 
Nejbližší auto-
busová zastávka 
byla ve vedlejší, 
tři kilometry 
vzdálené vesnici, 
nejbližší škola 
pak 5 km. Ráno 
byl dětem 
přistaven 
autobus, ale 
odpoledne mu-
sely dojít domů 
samy. Vypravit 
děti do školy 
nebylo pro 
Makievovy 
snadné. Neměli peníze na 
školní uniformy ani na školní pomůcky. Předškolní děti 
čekaly, až se jejich sourozenci vrátí ze školy, aby si mohly 
půjčit jejich boty. Pro svůj nízký sociální status si od 
ostatních dětí vyslechly nejednu urážku. Viera často říka-
la, že se v jejich domě usadilo neštěstí a nic se jim nedaří. 
Když jim minulý rok někdo daroval pračku, okamžitě se 

Situace válecných uprchlíku 
na Severním Kavkazu  

nikolaj Kobzev

KavKazKavKaz

pokazila tak, že nešla opravit. Georgij byl díky nesnesi-
telným problémům velmi uzavřený a mrzutý. Svou frus-
traci si často vybíjel na dětech. Této rodině tedy začali 
pomáhat pracovníci Misie křesťanského milosrdenství a 
její stav se pomalu sunul k lepšímu. Na tvářích Makievo-
vých se začaly objevovat záblesky naděje. Děti se zvlášť 
radovaly, když viděly potravinové balíčky, protože v nich 
vždy našly i něco sladkého. Jídlo přinesené dobrovolníky 
nejenže pomáhalo od krutého hladu, ale také budovalo 
most důvěry. Rodině jsme darovali krávu, která drama-

ticky zvedla úroveň jejich života. Na stole se objevil sýr a 
mléko a chudoba se začala vzdalovat. Tuto pomoc rodina 
našla díky partnerům Nadačního fondu Nehemia.

Dnes. Nyní žije rodina Makievových v dostatku. Mají čím 
nakrmit děti, které už vyrostly. Během těch let rodina 
rozšířila svůj dům a celkově zrekonstruovala jeho interiér. 
Manželé nesložili ruce v klín, ale usilovně pracovali 
a k pracovitosti vychovávali i své děti. Ty se staraly o 
darovanou krávu i telata, které se z ní narodily. Jejich 
stádo nyní čítá dva dospělé kusy a několik telat. Děti je 
umí nakrmit, podojit a celkově zaopatřit. Na stole nikdy 
nechybí sýr a mléko, kterým vás vždy štědře pohostí. 
Georgij se nakonec uplatnil jako řidič 
náklaďáku Kamaz. Po nějakém čase ho 
odkoupil a nyní pracuje sám na sebe. 
Nejčastěji vozí krmivo pro skot. Rodina 
uvěřila v lepší budoucnost a změnila 
svůj nelehký úděl. V domě panuje 
pokoj a láska. Celou rodinu můžete 
vídat v církvi, což také o něčem svědčí. 
Manželé nezapomínají na ty, kteří jim 
kdysi pomohli, a často je vzpomínají. O štědrosti této 
rodiny se mluví daleko za hranicemi jejich vesnice. Usi-
lovně pomáhají svým chudým sousedům. Když se jejich 
štědrosti lidé diví, prostě a bez vychloubání odpovídají, 
že i jim Bůh skrze Čechy kdysi pomohl. Natolik se zabyd-
leli, že se pro ně Severní Osetie stala novým domovem. 
Rodina prosperuje stále víc. Jsme nadšeni, když vidíme, 
jak po těžkých začátcích nyní žijí svůj sen.

Nikolaj Kobzev, pracovník COMXM (Severoosetinské 
misie křesťanského milosrdenství) 

Pokud máte touhu podpořit rodiny na 
Severním Kavkaze, prosím, použijte 
č. ú. 1057340/2060, v. s. 1101. 

ˇ o

Jídlo nejenže 
pomáhalo od 
krutého hladu, 
ale zároveň 
budovalo          
most důvěry.

Nikolaj Kobzev 
(vlevo) při 
návštěvě jedné 
rodiny, která má 
4 děti z toho 2 
postižené. 

Náš tým spolu 
s Nikolajem a jeho 

synem (vlevo) a 
uprostřed Kosťa 

(viz. článek str. 3)

Jedna z ulic ve vesnici Voschod.
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Islámský stát poražen
Co však Jezídové? Jak to bude dál?

Dávat je lepší než dostávat. Ano, děkujeme, že jste se 
zapojili do vánoční sbírky. Celkově jsme dali dohromady 
567.710,- (včetně jednorázového daru z AVC Německo 
182 000 Kč). Děti ještě před Vánocemi dostaly první 
balíčky ovoce, které budou dostávat až do léta. Děkuje-
me za vaši štědrost a věrnost. 

Pomoc sirotkům. Díky vaší štědrosti můžeme pomoci i 
jezídským sirotkům v táboře Baadre. Z ovoce budou mít 
radost, zvláště v období zimy/jara, kdy se 
tábor proměňuje ve velké blátiště, vydatně 
prší a panuje všudypřítomná zima. Život ve 
stanech je v tomto období velmi náročný. 
Tento dar rozzářil nejen dětské tváře :) 

Špatný konec? Je to už několik let, co v Iráku 
pomáháme 97 rodinám, které byly nuceny 
utéct před ISIS. Jejich příběhy jsou děsivé a 
hrůzostrašné. V těchto dnech byla poražena 
poslední bašta ISIS, město Bakhuz. Ano, území ISIS bylo 
dobyto. Když do města vkročily speciální jednotky, zjistily, 
že poslední hodinu od osvobození města islámští radikálo-
vé završili jejich zkaženost a ďábelským aktem podřezali 
50 Jezídek, které jim sloužily jako sexuální otrokyně. 
Většina z nich byla v zajetí již několik let a zoufale vyhlížely 
osvobození a shledání se svými rodinami.

85% iráckých 
Jezídů jsou 
uprchlíky ve 
vlastní zemi a 
žijí v táborech a 
na opuštěných 
místech.

Jsou tu i osvobozené jezídské děti, které hledají své 
rodiny. Je to pro ně o to složitější, že již neumějí svůj 
mateřský jazyk - kurdštinu. Mluví pouze arabsky. Jedné 
rodině se před rokem vrátil její nyní 12 letý chlapec – 
jelikož byl několik let spolu s ISIS bojovníky, byla mu 
vštěpována nenávist a extrémní forma islámu. Když se 
vrátil k rodině, terorizoval ji zákony šaría a projevoval se 
u něho obrovský hněv. Rozbíjel okna a vyhrožoval smrtí. 
Přitom jako nejstarší přeživší muž rodiny by se měl o 

celou rodinu postarat. 

I když se tento chlapec po nějaké době uklidnil, 
jak se ale může postarat o svoji rodinu? Jak se 
může vrátit zpátky a znovu postavit zbořený 
rodinný dům v Sindžáru? Jak se mohou Jezídové 
vracet do své oblasti, ze které utekli? Toto území 
je stále nebezpečné, dochází tam ke střetům 
mezi různými milicemi a armádami. Navíc je to 
sporné území mezi regionální vládou Kurdistánu 

a Irákem. Možná proto je humanitární pomoc při obnově 
jezídského Sindžáru daleko pozadu za ostatními regiony. 

85% iráckých Jezídů jsou uprchlíky ve vlastní zemi. Žijí 
v táborech a na opuštěných místech. I v oficiálních tábo-
rech vládní podpora vysychá. V jednom jezídském táboře 
dostávali příděl 360,- korun na měsíc na osobu. Tyto 

Práce mezi nezasaženými
skupinami v uprchlických táborech.b. W.

iráKiráK

3

peníze však již několik měsíců 
nedostali. Je to už dlouhých 
čtyři a půl roku od začátku 
genocidy ze strany ISIS a pozor-
nost světa již hledí jinam. 
Náš zájem pomáhat těmto 
lidem není krátkodobý, naopak, 
náš závazek je dlouhodobý. 
Hospodin Bůh nám ukazuje, jaký 
je on (Žalm 68:6). Otec sirotků, 
obhájce vdov, osamělé usazuje v 
domě, vyvádí vězně 
k šťastnému životu…

Co to znamená pro naši službu? 
Otevřely se nám dveře do velkého 
jezídského uprchlického tábora, 
kde je 3 500 rodin (16 500 lidí). 

Dalších 800 uprchlých rodin žije ve městečku Baadre, 
spolu s 1000 původních rodin. 

Rehabilitační centrum pro sirotky. Partnerský sbor má 
právě tam rehabilitační centrum pro jezídské sirotky. 
Je to takový klub, kde děti v šedi velkého tábora mají 
možnost si hrát, kreslit, tvořit. Původní kapacitu 50 dětí 
ve věku 5-12 let později rozšířili na kapacitu 90 dětí. 
Mnoho dalších sirotků se přihlásilo, není však kapacita. 
Pomocníky a učiteli jsou jezídské slečny, některé z nich 
taky byly v zajetí ISIS. Cílem je poskytnout smysluplné 
aktivity s atmosférou lásky a radosti pro tyto sirotky 
traumatizované únosem ISIS a pomoci těmto dětem pře-
konat trauma a hrozné vzpomínky na věci, které se jim 
staly. Kéž to taky slouží k tomu, že v jejich srdcích vzplane 
naděje na budoucnost. 

Prosím, modlete se za tyto děti a připojte se k nám 
v těchto výzvách:

• 46.000 Kč hračky a pomůcky pro rehabilitační středisko 
• 55.000 Kč úprava a výbava zahrady rehab. střediska 
• Překlad a výtisk svědectví několika Jezídů z tohoto tábora. 

Hledáme sbory a celé denominace, které by si adoptova-
ly tento nezasažený národ a pravidelně se za ně modlily. 
Pro více informací kontaktujte kancelář Nehemie. 

 

 Pokud máte touhu podpořit jezídské rodiny, či reha-
bilitační středisko, prosím, použijte 
č. ú. 1057340/2060, v. s. 1002. 
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Obeti 
pracovního 
otroctví

ˇ

Již několik měsíců pracuji v jedné ze zemí jižní Asie 
jako sociální pracovnice pro neziskovou organizaci, jež 
se zaměřuje na pomoc obětem pracovního otroctví. 
Region jižní Asie je regionem s nejvyšším výskytem 
pracovního otroctví na světě. I když by člověk mohl mít 
pocit, že otroctví je předmětem minulosti, není tomu 
tak. V současné době pracuje ve světě v otrockých 
podmínkách větší počet osob, než kolik otroků bylo ob-
chodováno za celou dobu kolonizací. Moderní otroctví 
je jednou z forem obchodování s lidmi. Považuje se za 
ně nucené pracovní otroctví, dlužní otroctví, obchod 
se sexem, nucená účast v armádě a nucené manželství. 
Odhaduje se, že ve světě je až 40,2 miliónu otroků. 
71% z tohoto počtu jsou ženy. 

Pracovní otroctví. V organizaci, ve které pracuji, se 
zaměřujeme na pracovní otroctví, které je s jihoasi-
jskou kulturou silně spojeno. Nejvíce zasažené jsou 
oblasti textilní výroby, výrobny cihel, zemědělská pro-
dukce, nebo třeba těžba kamenů. Existence pracovního 
otroctví je posilňována kastovním systémem. Naprostá 
většina osob, se kterými pracujeme, je z nejnižší kasty 
hinduistického náboženského systému. Příběhy osob, 
které pomáháme osvobodit a poté rehabilitovat zpět 
do normálního života, jsou často podobné – z důvodů 
finanční tísně (nutnost uhradit zdravotní péči, ztráta 
živitele, nutnost uhradit náklady na svatbu…) si jedinec 
nebo rodina půjčí peníze od majitele výroby (tito chudí 
lidé nemohou dosáhnout na žádnou jinou půjčku, např. 
od banky) a zavážou se, že si půjčené peníze odpracují. 
Přestěhují se na pracoviště, kde začnou pracovat. Z dů-
vodu negramotnosti si ale nedokážou spočítat, po jaké 

době už půjčené peníze odpracovali. Majitel praco-
viště drží tyto osoby na pracovišti, brání jim opouštět 
pracoviště, brání jim najít si jinou práci, často za použití 
násilí. Nutí pracovníky pracovat 12 i více hodin denně. 
A roky plynou. Některé z rodin, které jsme osvobodili, 
byly v otroctví po tři generace. A to třeba jen pro půjč-
ku, která se rovná 2000 Kč. 

Příběh, který mě hodně zasáhl, byl příběh ženy – 
matky samoživitelky, která se dostala do otroctví se 
svými třemi dětmi, když si půjčila peníze, aby mohla 
uživit své děti. Nevím, co vše tato žena na pracovišti 
zažívala, jakým způsobem byla zneužívána, ale dostala 
se do bodu, kdy to nemohla více snášet a rozhodla se 
upálit, a to před zraky svých dětí. Osvobodili jsme její 
děti, které nyní studují a mají šanci žít důstojnější a 
šťastnější život, než který měla jejich matka.

Práce, kterou děláme, odráží Boží srdce, které se staví 
proti nespravedlnosti, proti bezpráví. Je motivová-
na slovy, která Ježíš proklamuje na počátku svého 
působení, kdy v synagóze přečte slova 
Izajáše a prohlásí, že tato slova byla s jeho 
příchodem naplněna: „Duch Hospodinův 
jest nade mnou; proto mne pomazal, 
abych přinesl chudým radostnou zvěst; 
poslal mne, abych vyhlásil zajatcům pro-
puštění a slepým navrácení zraku, abych 
propustil zdeptané na svobodu, abych 
vyhlásil léto milosti Hospodinovy.“ (Lk 
4:18-19)

Službu elišky můžete podpořit prostřednictvím č. ú. 
1057340/2060, v. s. 2307. 

Egypt 
Zeme plná rozporu?

e. a.

 Egypt, Káhira, Delta… Místa, která mi ještě před půl 
rokem byla neznámá, ale po pěti měsících života jsem 
tam nechala kousek svého srdce. A vím, že to Boží je 
tam celé. (Snad to tak můžu říct?:))

egypt vidím jako zemi plnou rozporů. Od vyprahlé 
pouště na jedné straně, přes klidné vody Nilu až k úrod-
ným polím u Středozemního moře. Podobně je to však 
i mezi lidmi. V nedávné době se politická i náboženská 
situace země velmi změnila, a to ne k dobrému. Když 
jsem se dívala na lidi okolo sebe, viděla jsem beznaděj z 
toho, jak jejich země upadá. Mezi křesťany také smutek 
z toho, jak moc zemi vládne islám. Ale pod tím vším 
je cítit zvláštní hrdost a odhodlání nenechat se zlomit 
okolnostmi. Myslím, že toto může být jeden z důvodů, 
proč jsou místní muslimové ochotní vyslechnout si 
evangelium. Protože přináší naději. Samozřejmě každý 
misionář musí mít na mysli opatrnost. Ale co se týče 
ochoty naslouchat příběhu o Ježíši a diskutovat o 
víře, osobně jsem se nesetkala s tím, že by mě někdo 
odmítnul. Zvlášť si vzpomínám na setkání s jednou 
kamarádkou. Seděly jsme v McDonaldu a během proc-
vičování arabštiny jsem jí mohla říct velkou část příběhu 
o narození Ježíše a také nějaké verše. V tu chvíli nedala 

příliš najevo, co si o tom myslí. Věděla jsem, že je z kon-
zervativní muslimské rodiny a že po tomto se se mnou 
už možná nebude chtít setkat. Později mi však napsala, 
že by chtěla, abychom se znovu viděly. A potom, ještě 
než jsem sama začala, ptala se, jestli mám další část 
příběhu. Když jsme se viděly naposledy, vzala si i Lukášo-
vo evangelium. Věřím, že se jí Bůh dotkl, a modlím se, 
aby jí poslal další lidi, kteří ji přivedou zase o krok blíže k 
Němu. Většina misie v Egyptě vypadá takto, založená na 
osobních vztazích a společně tráveném času. 

Co by dělal Ježíš? Zároveň jsem si každý den uvědo-
movala potřebu Božího zásahu do života lidí okolo 
mne. Když jsem šla městem, přicházely mi myšlenky, 
co by dělal Ježíš, kdyby procházel touto ulicí, s kým by 
prohodil pár slov, s kým by vedl delší debatu, komu by 
pomohl a koho napomenul? Vzpomněla jsem si přitom 
na písničku „Christ has no body now but yours“. Zpívá se 
v ní, že Kristus nemá jiné tělo na zemi než to naše, nemá 
jiné ruce ani nohy než ty naše. My jsme těma rukama, 
které mohou pomáhat, a ústy, která mohou zvěstovat 
a říkat lidem: jděte za Bohem. My jsme jeho vyslanci 
smíření, jak se píše v 2. Korintským 5,20 - 21. Ať už je to 
doma mezi vlastními, nebo v cizině. 

i. J. 

Misie v jižní Asii a problém 
moderního otroctví.

ˇ o
Zkušenosti 
z půlročního misijního 
tréninku v Egyptě.

JiŽní aSie egypt

některé        
rodiny, které 
jsme osvo-
bodili, byly              
v otroctví po 
tři generace.
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Chtěli byste se taky 
zapojit?

Zdravím vás z chorvatského Daruvaru, kde čtvrtým 
rokem pomáhám v místním letničním sboru.

Od začátku roku se modlím, aby mi Pán Bůh dal spo-
lupracovníka, mladého člověka, který by šel k mladým 
lidem a získal je pro Krista. Druhou takovou modlitbou 
je, aby Pán do našeho společenství v Daruvaru přidal 
pět nových lidí.

Hned při mé únorové návštěvě v Daruvaru začali do 
sboru chodit novomanželé Velibor a Sanja, kteří nedá-
vno odevzdali své životy Bohu. A rovněž po mnohých 
letech se vrátila manželka po bývalém pastorovi Mátovi, 
sestra Slavice. Do sboru přicházejí i další lidé, ale větši-
nou se přijdou zatím jen podívat. Povzbuzuji sborovníky, 
aby tyto lidi nenechávali jen tak procházet sborem, ale 
aby o ně měli zájem.

Co na letošní rok připravujeme? Letos plánuji celkem 
pět třítýdenních a jeden měsíční misijní výjezd do 

Daruvaru. Na začátku února byla v Daruvaru třídenní 
evangelizace s bratrem Ilijou z Německa. V březnu 
bychom se s Dankou měli zúčastnit misijní konference 
všech zahraničních misionářů, kteří působí v letniční 
církvi v Chorvatsku.

V dubnu by za námi měl na 10 dní přijet bratr Bryn se 
svou manželkou, kteří slouží v prorocké službě, aby po-
vzbudili místní sbory. V srpnu by nám měl při evangeli-
zaci pomoct tým z Havířova a v říjnu by měl přijet tým z 
AC Olomouc, který bude sloužit v místní základní škole a 
také mezi lidmi ve městě.

Modlím se, aby v okolních městech a vesnicích vznikl 
letniční sbor, aby se Boží slovo mohlo šířit v moci a 
zasáhlo celý nezasažený Balkán evangeliem. 

Pro finanční podporu služby V. bednáře prosím 
použijte č. ú. 1057340/2060, v. s. 2101.

Václav bednář

Misie v Daruvaru
Rok ctvrtý

Sponzor:

Turecko. Termín od 1. května do 10. května 2019. 
Jedná se o svařování ocelových konstrukcí a následnou 
montáž dřevěných prvků. Dále by se dělala jednoduchá 
střecha nad obytnými kontejnery. Výjezd bude osobní-
mi auty a pojede 6 až 8 lidí. Cena pro každého účastníka 
je cca 8 000,- Kč. Navíc bychom rádi přivezli i finanční 
prostředky na nákup materiálu.

 Sibiř. Plánovaný termín v rozmezí od 25. září do 15. říj-
na 2019. Jedná se o dokončení sborového domu, který 

jsme postavili v roce 2017. Pojede 4 až 6 lidí a cena 
je zhruba 30 000,- na osobu. Cestuje se letadlem a z 
důvodu vízové povinnosti je třeba tým dát dohromady 
s nejméně 2 měsíčním předstihem. Budeme stavět 
vnitřní příčky, pracovat se sádrokartonem, hoblovat 
a brousit dřevo, dělat rozvody elektřiny a vody. Také 
budeme izolovat podlahy a stropy. 

V případě zájmu prosím kontaktujte Stanislava Bocka na 
adrese stanislavbocek@gmail.com

Pracovní výjezdy
Plány na rok 2019

Daruvar 2019
Chorvatsko 

CHORVaTSKO

Photo by Randy Fath on Unsplash

Jak pokračuje naše práce 
v Chorvatsku?
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Muslimští 
exorcité 
Ježíše 
nevyhnali

nikolaj Kobzev

Příběh ze Severního 
Kavkazu. Kristus 
se muslimské ženě 
zjevuje ve snu. 

Večerní ticho ukončilo rázné zatlučení na dveře. Pastor 
otevírá a chvíli mžourá, než ve tmě rozezná osobu 
zahalenou v tradičním úboru muslimské ženy. Na 
první pohled jde vidět, že je velmi rozrušená. „Jsem 
wahhábistka. Můj muž je wahhábista a celá má rodina 
se hlásí k wahhábismu,“ promlouvá unaveným hlasem.  
Jde snad o sebevražednou atentátnici? Pastor se 
začíná loučit se životem. osamělá muslimská žena 
totiž nemá v této severokavkazské republice jiný 
důvod, proč navštívit rodinu pastora, než že by ho 
chtěla zabít. V jejích očích se však spíše zračí zou-
falství než odhodlání. „Můžete mi pomoci?“ prosí 
naléhavě a začne vyprávět svůj příběh. Každou noc 
se jí zdá ten stejný sen. Přichází k ní mužská postava 
v zářivém bílém rouchu a říká: „Já jsem Ježíš. Já jsem 
tvůj Bůh. Následuj mne!“ taková slova nejsou pro 
radikální muslimy ničím jiným než rouháním. Žena 
byla zmatena. Proč ji, zbožnou ženu, pronásledují tak 
podivné sny? Když si s nimi nedokázala poradit sama, 
svěřila se manželovi. ten se nesmírně vyděsil, že je 
posedlá ďáblem, a pro jistotu ji okamžitě zbil. Když to 
nepomohlo, vzal ji k muslimským duchovním, kteří ji 
podrobili krutému exorcismu, jenž zahrnoval bití holí 

a jiné velmi násilné praktiky. Sen se však opakoval 
každou noc znovu. už si ani nepamatuje, kolikrát ji 
takto mučili. „Já už prostě nemůžu dál. Nevím, co 
mám dělat. Můžete mi pomoci?“ Pastor ji uklidnil, že 
není posedlá, a začal jí vyprávět dobrou zprávu o mi-
lujícím Ježíši, který ji přišel zachránit. Žena pochopila, 
že ho musí nechat vejít do svého srdce a v modlitbě 
mu svěřila do rukou sebe i svou rodinu. o nějakou 
dobu později se ke Kristu obrátil i její manžel. Rodina 
se sice musela přestěhovat na jiné místo, protože ve 
svém bydlišti čelili výhrůžkám smrtí, svého rozhodnutí 
pro Krista však nelitují.

na Severním Kavkaze jsou desítky národů, mezi 
které zatím evangelium neproniklo. Modlíme se, aby 
Bůh otevřel dveře a tito lidé se mohli začít setkávat s 
Ježíšem. Projekt „Kráva do každé rodiny“ byl původ-
ně zaměřen na pomoc těžce strádajícím válečným 
uprchlíkům. Jejich situace se však postupně zlepšuje. 
to nám dává možnost přesměrovat část pomoci na 
ty, kteří mají naléhavější potřeby. Následující příběh 
ukazuje, že projekt může být do budoucna nástrojem 
i pro práci v nezasažených národech. 

KavKaz

Photo by Clem Onojeghuo on Unsplash
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