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Když se s bolavým srdcem vracel zpět do Afriky kázat evangeli-
um a v rámci boje proti otroctví objevovat nové trasy obchod-
níků s otroky, David Livingstone svému synovi napsal: 

„Můj drahý Tome. Brzy odejdu z této země a zanechám tě 
v péči Toho, kdo nedřímá ani nespí a nikdy nezklamal nikoho, 
kdo v Něj složil svoji naději. Jestli Ho učiníš svým přítelem, 
bude ti lepším společníkem než by mohl být kdokoli jiný…“

Psali jste někdy nějaký dopis, který bylo těžké napsat? Mám 
rád epištoly v Novém zákoně. Apoštol Pavel psal dopisy růz-
ným lidem a církvím a vkládal do nich sám sebe. Dopis, který 
je snad nejvíc osobní, kde Pavel odhaluje věci ze svého života 
a své misijní práce, je 2. list Korintským. Celé úseky tohoto 
dopisu jsou věnovány těžkostem a soužením. Nejsou to jedno-
duchá témata, nejsou dnes častým námětem kázání, ale týkají 
se každodenního života a jsou velice aktuální i pro misii. Na 
Pavlově životě můžeme vidět, že život křesťana a služba nejsou 
vždy jednoduché, ale můžeme tak jako on žít z Boží milosti. Pa-
vel nepopírá existenci soužení, ale odmítá se na něj zaměřovat 
– říká, že když skrze nynější soužení projde, čeká ho velká sláva, 
a zaměřuje se na neviditelné věčné věci (2K 4: 6-18). 

Těžkosti na misii opravdu jsou, ať už fyzické pronásledování, 
duchovní tlak, stesk po domově, stres z množství práce, 
finanční tíseň, trable s úřady a další záležitosti. Ale tak jako pro 
Pavla, je tu také Boží milost, která pro daný okamžik misionáři 
stačí a Boží moc, která se dokonává ve slabosti (2K 12: 9-10). 
Bůh si používá nedokonalé a slabé lidi z Česka až na samých 
končinách země. Modleme se za naše misionáře!

Moc ve slabosti
Obsah

ÚvodeM

Ve chvíli, kdy pastor Boon Song scházel v jižní části Tha-
jska z kopce dolů, mu již slunce pálilo nesnesitelně do 
zad. Během celého dne kázal evangelium o Ježíši Kristu 
v okolních vesnicích, bohužel téměř nikdo na jeho 
poselství nereagoval. Ve chvíli, kdy procházel 
kolem nějakého domu u cesty, přišla za ním místní 
žena a nabídla mu pití. Boon se s vděčností napil a 
otřel si čelo.

Během několika minut mu však 
začalo být smrtelně špatně. 
Když dorazil domů, ztrácel 
již vědomí. Příliš pozdě si 
uvědomil, že nápoj, který tak 
vděčně přijal, byl otráven!

V nejbližší nemocnici lékaři 
začali s první pomocí. 
Z Boonova nosu však tekla 
krev, jeho hrdlo bylo stažené 
a rty oteklé. Smrt byla blízko 
a téměř jistá. Boonova žena 
se však navzdory všem 
okolnostem za něj úpěnlivě 
modlila. Vyznávala nad ním 
zaslíbení z Marka 16:18 - „vy-
pijí-li něco smrtícího, nic se 
jim nestane“. A Bůh na zák-
ladě svého pravdivého slova 
způsobil zázrak. Boon Song 
nabyl vědomí a jeho stav se 
stabilizoval. Za velmi krátkou 
dobu již Boon opět kázal. 
Vrátil se i do vesnice, kde byl 
otráven.  Vesničané se kolem 
něj během chvilky shromáždili, a to včetně ženy, která 
ho otrávila. „Měl jste být mrtvý!“ křičela na něj. 

Lidé s napětím a zaujetím poslouchali ženu, která popi-
sovala, co udělala. Závěrem však zjistili, že Boon je živ 
a zdráv, a proto si chtěli se zájmem poslechnout i jeho 
příběh. Hovořil tedy o Bohu, který je silnější než jed, a 
téměř celá vesnice přijala Krista jako svého Spasitele. 
Během 18 měsíců zde Boon založil silnou církev.

Nebyl to však jediný zázrak, který se v této vesnici stal. 
Nově uvěřivší pan Noy jednoho dne oral na svém poli a 
přitom ho kousl jedovatý had. Téměř okamžitě mu začala 
noha otékat. Spěchal tedy rychle domů a už z dálky volal 
na svou ženu, ať mu přinese Bibli. Zoufale hledal verš z 
Marka, který Boon tak často citoval. „Tyto verše, které 
zachránily Boon Songa od smrti, jsou mou jedinou nadě-

jí,“ říkal své ženě. „Musím je najít!“ V zoufalos-
ti položil Noy svou náhodně otevřenou Bibli na hadí 
uštknutí a začal se modlit: „Ó, Bože, nemohu tyto verše 
najít, ale vím, že tam někde jsou, a protože je to tvá kni-
ha, určitě víš, kde to místo je. Prosím, najdi si je a dej, ať 
fungují i v mém životě stejně jako v životě Boon Songa.“ 

Pan Noy se svou ženou počkali ještě pár minut a pak 
otevřenou Bibli z hadího uštknutí nadzvedli. Stránka, 
která se dotýkala kůže, byla mokrá. 

„Podívej se na tu mokrou skvrnu,“ řekl Noy, „jed vyšel 
ven.“ Noy byl zcela zdráv a slovo z Marka 16:18 se stalo 
známé. Místní lidé jej pojmenovali „zaslíbení o nezrani-
telnosti“ a Boon Song a Noy jsou toho živým důkazem. 

Zaslíbení 
o nezranitelnosti

Misie

Bůh své věrné chrání od zlého. 
"Budou brát hady do ruky, a vy-
pijí-li něco smrtícího, nic se jim 
nestane; na choré budou vzkládat 
ruce a uzdraví je.“ Mk 16, 18

David Symon
člen Správní rady Nf Nehemia
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Útržky z pruzkumné 
cesty ze 
Strední Asie Felagund

Hledáme možnosti, jak pomoci 
lidem v místech, kam dobrá 
zpráva ještě nedorazila.  

střední asie

ˇ

Jak přinést 
evangelium 
na takto 
nehostinné 
a opuštěné 
místo?

o

práci ve střední asii můžete také 
podpořit finančně darem na účet 
1057340/2060, v. s. 2305.

Pokud chcete vědět více, 
napište do kanceláře na 

office@nehemia.cz
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Majestátné hory lemují už čtvrtý den naši cestu. Zas-
něžené vrcholky některých z nich se tyčí  až do výšky 
bezmála 7 000 m. Tyto dech beroucí scenérie nedávají 
spočinout našim foťákům a ani našim pohledům. Zkrát-
ka, díváte se, díváte a nemůžete se vynadívat… Pamír je 
místo, které vás zákonitě uchvátí. 

Nicméně nejsou to jen vysoké hory a hluboká údolí 
vetknutá do skalních masivů, ale i místní lidé, co upoutá 
vaši pozornost. Lidé, kteří sem zkrátka patří, lidé kteří 
se zde narodili a s největší pravděpodobností zde prožijí 
celý svůj život. 

V průběhu naší dlouhé cesty se témata našich hovorů 
často mění. Mimo jiné diskutujeme o tom, jak se zde 
lidem asi tak žije… A závěr? Jednoznačný. “Žít na Pamíru 
není fakt lehké…“

lidé jsou zde naprosto izolovaní od “civilizovaného 
světa”, což neshledáváme jako tu největší tragédii. Lidé 
toho obecně vydrží a přežijí hodně, a když se zde na-
rodíte, je to váš domov, kde máte své kořeny a tak nějak 
sem patříte. Ta největší tragédie však je, že lidé jsou zde 

Staňte se i vy součástí 
tohoto díla k záchraně 
ztracených.

Žít na Pamíru
není lehké 

leoš Cásek

střední asie kairos

Na přelomu dubna a května proběhl další kurz Kairos 
v Českém Těšíně s 18 účastníky. Díky dvěma průvodcům 
Jožkovi Brenkusovi a Romanovi Lachovi s dlouholetou 
misijní praxí v Indii a mezi americkými indiány získal 
kurz ještě barvitější strukturu a všechny nás obohatil. 
Vybírám tři komentáře hovořící za všechny…

Neskutečně změnil můj pohled na misii. G. M.

Kurz Kairos je jako závan Ducha svatého, který vrací lidi 
znovu do náruče Boha. Jako betlémská hvězda, která 
ukazuje na Ježíše a jeho poslání. R. G.

Jsem moc nadšená, že jsem uviděla velké Boží srdce 
z takového úhlu, jaký jsem si dosud neuvědomovala. F. W.

Věříme, že další kurzy Kairos čekají právě na vás. 
Neotálejte a přihlaste se na www.kurzkairos.cz.

Další plánované kurzy Kairos:

kurz kairos Bratislava, slovensko 
(součástí misijního kurzu PEM, lze se však zúčastnit jen 
kurzu Kairos) 18. – 22. 8. 2019

kairos Brno
1. část: 3. – 5. října 2019
2. část: 10. – 12. října 2019
Kurzovné 750 Kč + popřípadě ubytování a strava.

kairos plzeň
1. část: 21. – 23. listopadu 2019
2. část: 28. – 30. listopadu 2019
Kurzovné 850 Kč + popřípadě ubytování a strava.

Brno a Plzeň: Jedná se vždy o dva "víkendy” po sobě. 
Začínáme vždy ve čtvrtek v 16:30 – 19:15, celý pátek 
(9:00 – 18:30) a celou sobotu (9:00 – 18:30). Tento 
kurz je velice intenzivní a časově dost vytížený, proto si 
prosím během těchto víkendů neplánujte žádné další 
aktivity, abyste se mohli plně ponořit do celého tématu 
kurzu. Byla by velká škoda přijít byť i o jednu lekci. Jedna 
na druhou totiž navazuje. 

Kairos 
ti zmení život

Miroslava Cásková

Nezapomeňte se přihlásit!

také izolovaní od Pravdy. V minulosti zde nepochybně 
byly pokusy zasáhnout místní evangeliem, o tom není 
nejmenších pochyb. Nicméně dnes žel bez viditelných 
výsledků. Většina místních původně vyznávala zoro-
astrismus a během 7. - 8. století přijali islám, který sem  
přinesla postupující arabská armáda. 

dnes většina pamírců tvrdí, že ismailitská víra je pod-
statou jejich “pamírství”. A právě teď je kairos, neboli 
příhodný čas těmto ztraceným, jež “na konci světa” 
žijí osamoceni uprostřed majestátných hor bez věčné 
naděje, naději přinést. Rád bych vás pozval, abyste se 
stali součástí tohoto díla. 

Modlete se prosím spolu s námi za nové příležitosti, jak 
místní efektivně oslovit, a za nové dlouhodobé mi-
sionáře do těchto končin. 

Vy jste 
Ceši, že?

vybral, že bude muslimem. Nesetkal se s žádnou alternativou.
Jsem Bohu vděčný za příležitost být nepatrnou součástí služby 
zaměřené na tyto zapomenuté lidi na konci světa. Děkuji za 
neuvěřitelně inspirující setkání s bojovníky evangelia v první 
linii. Zažíval jsem rozporuplné pocity. Na jedné straně lítost při 
pozorování nemalých obětí, které tito lidé přinášejí, na druhé 
straně viditelné obklopení Boží blízkostí a starostlivou péčí, 
která se nám doma často ztrácí v šedi všedních dní.

Jedno je jisté. Bůh má se Střední Asií svůj plán a my máme 
příležitost být u toho. Tato služba je hodna podpory.  

Vy jste Češi, že?” ptá se zkoumavě přihrblý mužík s typickým 
pamírským kloboučkem na hlavě. Když přitakáme, objeví se na 
jeho tváři široký úsměv. Je až zarážející, jak dobrou pověst tu 
Češi mají, zatímco na příslušníky některých jiných západních 
národů se občas tváří podezřívavě. Hned se s námi dává do 
řeči a se srdcem na dlani vzpomíná, kde všude se už s Čechy 
setkal. Země bývalého Sovětského svazu nám zkrátka nabízejí 
příležitosti, o kterých si jiní mohou nechat jen zdát.

Dívám se na něj a přemýšlím, jaké to asi je narodit se v místě, 
kde člověk nemá příležitost setkat se s nikým, kdo by mu 
ukázal na Ježíše. Žádná církev, žádná Bible. Tento chlapík si ne-

Jiří Hanák

ˇ

ˇ

práci ve střední asii můžete také podpořit finančně 
darem na účet 1057340/2060, v. s. 2305.
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sociální sirotci. Území Moldavska se odedávna nazývala 
Besarábie, jež po staletí patřila Rumunsku. Původní 
Moldavané jsou tedy Rumuni. Za druhé světové války 
Besarábie připadla do sféry vlivu Sovětského svazu a od 
konce války téměř 50 let byla země v područí tohoto 
systému. Úplnou nezávislost získali až v roce 1991. Ro-
zpad SSSR rozvrátilo Moldavsko, protože si Rusko vzalo 
zpátky své stroje, takže zemědělci neměli prostředky pro 
obdělávání půdy a kam své výpěstky prodat. Tento pro-
blém setrvává. Na konci 90. let se ekonomika Moldavska 
propadla až na úroveň některých chudých afrických zemí. 
Mnoho Moldavanů tedy odjelo za prací do zahraničí. 
Lidé jsou si schopni v zahraničí vydělat až 10 násobek 
průměrného moldavského platu, který činí například 
u učitele MŠ měsíčně 2 500 Mdl (3 155 Kč). O dětech 
těchto rodičů se mluví jako o sociálních sirotcích. Rodiče 
nechávají děti v školních internátech, jiní u příbuzných a 
někteří rodiče se o děti starat nemohou nebo nechtějí, 
často i díky závislosti na alkoholu, a tak posílají své děti 
žebrat. O takové děti se tedy stará i jedno Centrum pro 
děti zřízené protestantskou církví ve vesnici Panasesti.

děti v Centru dostávají nejen dobrou stravu. Dětem se 
naplno věnuje pracovnice Aliona, která jim pomáhá 
s doučováním a domácími úkoly. Nejvíce se však všechny 
těší na aktivity, hry a duchovní program, který tvoříme 
na základě materiálu Dětské misie. Navíc zde dostávají 
kvalitní a plnohodnotnou stravu. 

Díky Boží milosti můžeme každý den vidět, že má tato 
práce smysl. Centrum pro děti uskutečnilo tábor ve spo-
lupráci s českým týmem vyslaným 1. sborem Apoštolské 
církve z Prahy, na kterém uvěřila dnes již dvanáctiletá Ali-
na. Dívka pocházela z náboženské rodiny držící se tradic, 
tak jako většina pravoslavných Moldavanů. Svěřila se, že 
dnes už umí rozlišit mezi prázdným náboženstvím a živou 
vírou v Krista. Jednou po ní požadoval pravoslavný kněz, 
aby podlezla vysvěcený obraz svatého člověka, že ji to 
přinese požehnání, ona se však tohoto prázdného úkonu 
zřekla a i pod tlakem kamarádek obstála. Dnes pravi-
delně chodí do církve a začala i zpívat ve chválící skupině. 

pravidelně jezdím do Moldavska (v rámci možností ně-
kolikrát za rok na různou dobu, někdy na tři týdny, jindy 
na měsíce). Považuji to za privilegium od Boha zapojovat 

Moldavsko 
Tábor pro deti  

Martina igazová

Moldavsko
se do této misie v Moldavsku a služby v Centru pro děti. 
Pomáhám pracovnici Alioně s vedením programu, doučo-
váním dětí, aktivitami a řešením problémů. Když tam 
nejsem, Aliona je sama na dvacet dětí a nemá dalšího 
pracovníka, který by s ní spolupracoval. 

Špatné vztahy mezi dětmi. Jeden z dalších problémů, 
který momentálně v Centru pro děti vidíme, jsou špatné 
vztahy mezi dětmi. Tím, že děti pocházejí z různě chu-
dých poměrů, tak se dostávají do sporů a nespolupracují. 

Někteří totiž nemají vlastní koupelnu, ale 
polní záchod, a jiní žijí s tetou, protože 
rodiče v zahraničí vydělávají, aby děti měly 
naplněné alespoň základní životní potřeby.

tábor pro děti z centra. Víme, jak málo 
času s nimi máme na hlubší rozhovory a 
aktivity, které by je více sjednocovaly. Na 
základě delšího zvažování a modliteb jsme 
se proto rozhodli pro děti z tohoto centra 
uspořádat tábor. Tábor se bude konat 
v posledním týdnu v červnu. Našli jsme 
oblast, kde jsou chatky a ideální prostředí a 
podmínky pro děti. Přestože je Moldavsko 
chudé, ceny skáčou vysoko. Nemá daleko 
do podobných cen jako u nás. Proto už dnes 
víme, že náklady na tábor budou vysoké.

ˇ

Děti z Centra, nahoře s Martinou 
vpravou s Aljonou.

Téma: Pastor, sbor a misie
25.–27. 9. 2019
v hotelu Kraskov, 
www.hotelkraskov.cz

Misijní konference 
Za horizonty 2019

Misijní konference 
NOW 2019

Neboj se, odevzdej se, vyjdi ven!
9. října 2019
v AC Brno 
www.konference-now.cz

potřebujeme tým ochotných lidí a finanční podporu. 
Problém vidíme v tom, že nám chybí podpůrný český tým 
a finanční zabezpečení, které momentálně činí 22 300 
Mld (28 140 Kč). Díky Bohu máme nasbíraných zatím 8 
000 Kč. Pokud máš na srdci jakoukoliv částkou tento tábor 
podpořit anebo se sám toužíš zapojit a zúčastnit, bude 
to pro nás velkou pomocí a požehnáním. Do budoucna 
se můžete přihlašovat na IgazovaM@seznam.cz. Často 
potřebujeme do týmu i řidiče s autem a lidi, kteří umí 
pracovat s dětmi, jsou flexibilní a umí základy ruštiny. 

práci v Moldavsku můžete finančně podpořit prostřed-
nictvím účtu 1057340/2060, vs 2103 (Moldavsko – 
práce s dětmi). Budeme také vděční za vaše modlitby! 

Aktivity pro děti po celý rok, pomoc 
s doučováním, výživná strava a letní 
tábory, to vše v Moldavsku. 
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Zakarpatí
Klícoví lidé 

Milí bratři a sestry, modlitebníci a dárci, po delší době 
píšu příběh ze Zakarpatí, který se udál v polovině května 
minulého roku. Je to příběh o Božím jednání, poslušnosti 
a ochotných srdcích.

Je sobota a počasí věští pěkný den. Pomalu sjíždíme z hla-
vní silnice na rozježděnou polní cestu. Po pravé straně se 
rozkládají políčka maďarsky mluvících vesničanů. Po levé 
straně leží špinavé a rákosím zarostlé jezero. Na jeho bře-
hu nesměle vykukují malé domky romského 
tábora. Houpavým způsobem vjíždíme do 
tábora. Mezi domky vybíhají dorážející psi, 
mávající děti. Ve dveřích postávají zvědaví 
dospělí a nedůvěřivým pohledem měří při-
jíždějící vetřelce. Dojíždíme do středu tábora 
Žniatyno, kde stojí oprýskaná modlitebna. 
Z modlitebny vychází pár lidí přivítat hosty 
z České republiky. Tak začala naše předposlední cesta na 
Zakarpatí, při které jsme měli stát součástí další pomoci. 

Bude s tím někdo něco dělat? V posledním článku, který 
jsem psal na začátku roku 2018, jsem se právě zmiňoval 
o poslední cestě a o situaci Margarity a Žeňi, kteří žili 
v polorozpadlém domě. Tehdy jsem Margaritě pokládal 
zoufalou otázku: „Jak v tomhle přežijete zimu?“ Marga-
rita pokrčila rameny. Potom se jí tvář rozjasnila a řekla: 

pochopili jsme, 
že klíčovými 
nástroji jsme 
právě my.

„Ježíš nám pomůže.“ Pak tedy přišla další palčivá otázka: 
„Bude s tím někdo něco dělat?“ Po nějaké době jsme 
však pochopili, že my jsme klíčovým nástrojem, který má 
Margaritě a Žeňovi pomoci. 

Po rozhovoru s hlavním pastorem Michailem Balkem 
jsme stanovili rozpočet na jednoduchý domek z cihel - 
vepřovic. Vycházelo to zhruba na 50 000 Kč. Když jsme se 
vrátili domů, hovořili jsme o všem v našem sboru a také 

v AC Třinec. Reakce byla zajímavá. Asi za tři dny 
jsme dostali na sborový účet 50 000 Kč právě pro 
tento účel. Srdce se mi rozbušilo. Bůh zde očividně 
jednal. Hned nato se mi ozval bratr Stanislav Bocek 
(vedoucí pracovních týmů Nehemia): „Slavoji, 
slyšeli jsme o potřebě domku na Zakarpatí a chce-
me tam ten domek postavit. Chceme ho postavit 
evropským způsobem.“ Postupně začaly přicházet 

další peníze a jejich výše se zastavila na 130 000 Kč.

Potom už vše šlo docela rychle. Na podzim jsme se Sta-
nislavem a dalšími bratry na Zakarpatí opět zajeli. Naplá-
novali jsme stavbu, obhlédli materiály, nakreslili jedno-
duché plány a stanovili nový rozpočet, který vyšel zhruba 
na 130 000 Kč. Na jaře bratři ze Zakarpatí vybetonovali 
základy a vše bylo připraveno pro příjezd pracovního 
týmu pod vedením bratra Stanislava Bocka.

Pracovní tým v Mukačevu přijel mladé ro-
dině postavit nový dům.

slavoj raszka

CHorvatskoZakarpatí

V neděli večer dojelo do Mukačeva šest chlapů z růz-
ných míst České republiky. Vláďa Broda a Mirek Walek 
z třineckého sboru AC, Stanislav Bocek, Michal Brozda, 
Kamil Szeliga z AC Český Těšín a Jarda Jech z Trutnova. 
V pondělí ráno se pod vedením bratra Stanislava Bocka 
pustili do práce a v sobotu večer byl domek hotový. Šest 
mužů, kteří ve svém osobním volnu byli ochotni jet za 
hranice své země a pomoci lidem, kteří potřebovali pomoc.

Tento příběh není povzbuzením jen pro nás, ale zvláště 
pro naše romské bratry a sestry na Zakarpatí. Tímto bych 
chtěl za naše bratry a sestry na Zakarpatí všem poděkovat 
za modlitby, podporu i finanční dary. Zvláště bych chtěl 
poděkovat týmu mužů, kteří byli ochotni své obdarování 
využít takovým způsobem.

V letošním roce jsme s bratrem Vláďou Brodou byli na 
Zakarpatí na jaře. Výjezd se nesl v duchu motivace a 
povzbuzení našich přátel. Navštívili jsme rodiny bratra 
Davida Janka z Čomonina a Mikoly Lakatoše z Velikych 
Luček, kterým jsme přivezli finanční podporu od sboru 
Církve bratrské v Husinci. 

Další větší výjezd na Zakarpatí plánujeme v polovině října 
letošního roku. Ještě je několik míst v týmu volných, po-
kud by někdo měl zájem s námi jet, dejte nám vědět.
Přeji vám mnoho Božího požehnání. 

pokud máte touhu podpořit práci mezi romskými 
pastory v Zakarpatí, prosím, použijte 
č. ú. 1057340/2060, v. s. 5102.

Misijní konference pro zahraniční misionáře v Chor-
vatsku. S Dankou jsme měli možnost se zúčastnit misi-
jní konference pro všechny zahraniční misionáře, kteří 
slouží v letniční chorvatské církvi. Konference se konala 
v přímořském letovisku v Marušiči, kde se sjelo více než 
10 manželských párů z různých zemí. Byl to čas spo-
lečných modliteb, vzájemného poznávání se a povzbu-
zení. Byli jsme překvapeni, kolik misionářů má na srdci 
právě Chorvatsko. Domluvili jsme se tedy i na dalších 
pravidelných setkáních a společných modlitbách. 

deset prorockých dní s Brynem a dorothy. Jednou 
jeden pastor řekl: Chybí ti ve tvém sboru nějaká služeb-
nost? Tak si pozvi člověka, který chybějící dar má. A tak 
za námi na deset dní do Daruvaru přiletěl bratr Bryn 
s manželkou Dorothy, který má dar proroctví. Sloužil ne-
jprve ve sboru v Zagrebu, poté sloužil tři dny v Daruvaru 
a pak také v Garešnici, kde je pastorem bratr Branko. 
Do Daruvaru přicházeli lidé i z okolních církví a sál byl 
denně naplněn 50 lidmi včetně několika nevěřících. Po-
zvali jsme také knihovnici Fanynku, pro kterou měl bratr 
Bryn také prorocké slovo. Později jsme s ní ještě 

hovořili a velmi ji zajímalo, jak je možné, že o ní Bryn 
všechno věděl! Bryn sloužil také v Rovinji ve sboru Jirky 
Dohnala, a zde měl pro každého zvlášť prorocké slovo. 

Díky Boží milosti, kterou nám Pán Bůh dal, Bryn a Do-
rothy velmi povzbudili daruvarskou církev. Myslím si, že 
prorocké slovo zde obdržel každý. Jsem také vděčný, že 
Velibor se Sanjou a taky vdova Slavice se stali součástí 
našeho sboru. Velibor se Sanjou navíc projevili touhu se 
nechat pokřtít, a je vidět, že jejich srdce hoří pro Pána.

A vzhledem k tomu, že s Dankou neumíme anglicky, 
byla naše setkání s Brynem v čase volna velmi úsmě-
vná, protože jsme se dorozumívali jen prostřednictvím 
google překladače a užili si tak i spoustu legrace, ať už 
během společného jídla nebo společného cestování.
Chtěli bychom vám poděkovat za vaše modlitby. 

pro finanční podporu služby v. Bednáře prosím 
použijte č. ú. 1057340/2060, v. s. 2101.

václav Bednář

Prorok 
v Daruvaru

Jak pokračuje 
naše práce 
v Chorvatsku?

ˇ
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většina vysílajících církví a misijních společností po-
zitivně hodnotí, případně i požaduje, aby měl misionář 
jasný smysl o svém působení v zahraničí. Toto povolání 
je velice individuální, může být nadpřirozeného cha-
rakteru, ale nemusí – může se jednat o Boží postupné 
vedení v životě křesťana a využití jeho přirozených 
talentů a darů.

Boží povolání je opravdu klíčové. Když se však řekne 
„vyjít na základě Božího povolání“, zní to duchovně, pro 
někoho trochu tajuplně, mysticky. Je to něco, co před 
námi Bůh celou dobu skrývá a o co máme usilovat a co 
mám objevit? Je nějaká jistota, že se k tomu dobere-
me? Setkávám se se dvěma extrémy ohledně povolání: 
„duchovní“ čekání a lidské úsilí. Někdy lidé říkají, že se 
nepohnou, dokud k nim Bůh konkrétně nepromluví. 
A tak čekají a svou lenost zduchovňují. Jindy se pak 
lidé vrhají po hlavě do věcí bez toho, aniž by se za to 
modlili. S Bohem tak nějak nepočítají, aby do toho 
zasáhl a případně usměrnil jejich kroky. Zlatou střední 
cestou může být aktivní čekání – pohnout se a modlit 
se, například jet na krátkodobý výjezd, modlit se za 
nějakou zemi, mluvit s misionáři nebo si přečíst knihu 
o misii. Je těžké pohnout s koly auta bez posilovače 
řízení, když auto stojí. Když se ale rozjede, točením 
volantu se mu dodá směr. Podobně to může být i 
s pohybem v Božím povolání. Může se stát jedna věc – 

Bůh vám zlomí srdce pro určitý národ nebo skupinu 
lidí a nemůžete si pomoct a jdete – ať už prožijete 
nějaký nadpřirozený Boží dotek nebo se jedná spíš o 
povolání skrze posloupné navazující okolnosti. Někteří 
jdou prostě na základě hlubokého biblického přes-
vědčení, ne všichni totiž prožijí něco jako bylo Pavlovo 
„makedonské povolání“ ve Skutcích 16, 9-10. Toto není 
univerzálně platný model pro povolání misionáře.

v souvislosti s tím je nutné si uvědomit, že být mi-
sionářem není jednou z možností kariéry, co si člověk 
vyvolí – klíčové je povolání od Boha a láska pro lidi, 
kterým jede sloužit. Těžko se to popisuje, ale když vám 
Bůh dá na srdce určitý národ nebo skupinu lidí, půjde-
te. Půjdete v radostné poslušnosti a nebudete si dělat 
starosti o budoucnost. Ať už zůstáváme v Česku a mi-
sionáře podporujeme nebo ať sami jdeme, můžeme se 
Bohu vydávat tam, kde jsme: “Nikdo z nás totiž nežije 
sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme 
Pánu; umíráme-li, umíráme Pánu. Ať už tedy žijeme či 
umíráme, patříme Pánu.” (Římanům 14: 7-8) 

Otcij dom 
Nová postel

david symon

Na začátku dubna se na nás obrátil ředitel dětského do-
mova Otčij dom z Kyjeva Roman Kornyjko s prosbou o fi-
nanční pomoc pro nové děti, které do Otčího domu přišly.

Roman píše: „Vzhledem k tomu, že vláda v současné 
době šetří peníze, bylo nutné několik dětských domo-
vů v kyjevské oblasti uzavřít, a proto bezprizorné děti 
přiváží nyní k nám do Otčího domu. Za poslední měsíc 
a půl nám policie a sociální služba přivezly 40 nových 
dětí. Většina dětí je z problémových a sociálně slabých 
rodin. Děti byly podvyživené, fyzicky týrané a některé i 
sexuálně zneužívané. Jedním z nich je i chlapec, kterého 
znásilňoval spolubydlící jeho stále opilé matky. 

Kapacitu Otčího domu jsme navýšili ze 75 na 115 dětí. 
Museli jsme však díky tomu zrušit i kancelářské prosto-
ry domova a přestěhovat je do jiné budovy. Díky vaší 
štědrosti a zaslanému daru 4.000 USD z Nf Nehemia 

jsme nyní pro 

jsme nyní dětem zakoupili poschoďové 
postele. Jsme za vás Bohu vděční, díky, že na 
nás stále pamatujete a k našim prosbám se 
neotáčíte zády.“

Dětem se věnujeme, investujeme do jejich ži-
votů. Kromě spousty her, soutěží, vystoupení 
a výletů je také učíme i praktickým krokům. 
Děti se starají o zahradu a skleník, sázejí řed-
kvičky i papriky, které pak následně zpracová-
váme a přebytky prodáváme na trhu. Děti 
také pracují v dílně na výrobu svíček a výtěžek 
z prodeje pak můžeme následně použít pro 
náš dětský domov. Bůh vám žehnej.

václav Bednář

Vyjet můžeš i ty!
Misie není nemoc, 
je to vášeň, která 
by měla hořet 
v srdci každého 
křesťana.

ˇ

Misieie praCovní týMy

půjdete            
v radostné 
poslušnosti a 
nebudete si 
dělat starosti  
o budoucnost.

kam jste tentokrát jeli? Tentokrát jsme byli v Turecku. 
Byl to déle plánovaný výjezd, a navíc v souladu s vizí, 
kterou u takovýchto projektů pomoci máme.

prosím, popiš nám, na čem jste pracovali a kolik vás 
jelo? Jelo nás celkem šest, a jen z našeho těšínského 
sboru nás bylo pět plus jeden bratr z Oldřichovic. 
S ohledem na rozsah práce, způsob dopravy a množství 
pracovního nářadí, které jsme k práci potřebovali, si 
myslím, že nás bylo tak akorát. Pomáhali jsme budovat 
místo, které bude sloužit církvi k naplňování Božího pos-
lání. Dělali jsme pochůznou lávku včetně dvou schodišť 
k obytným kontejnerům, a navíc jsme asi 10 kontejnerů 
zastřešovali. Svařovali jsme ocel i pracovali se dřevem. 

probíhalo vše podle plánu? podařilo se vám stihnout 
vše, co jste chtěli? Rozsah práce byl mnohem větší, 
než jsme byli schopni zvládnout. Pokud bychom chtěli 
stihnout vše, co bylo potřeba, museli bychom zůstat 
ještě minimálně dva týdny. Našim úkolem však přede-
vším bylo vymyslet a postavit střechu a schodiště tak, 

aby podle tohoto vzoru po nás mohli pokračovat další. 
Tak snad to bude fungovat.

Čelili jste nějakým těžkostem? Těžkostí bylo více, ale 
bohužel nemohu psát o všech. Jedna se konkrétně 
týkala mne samotného. Jelikož bylo chladné počasí a 
deštivo, prochladl jsem a poslední dva dny jsem pro-
ležel v posteli. Poté jsem ještě asi týden marodil doma. 
Zde si uvědomuji, jak jsou modlitby skutečně důležité, 
a chci vám velmi poděkovat za každou z nich. Vždy se 
modlíme za Boží ochranu, vedení a moudrost, bez toho 
bychom nemohli udělat vůbec nic. 
Ptala se M. Cásková

pracovní týmy můžete podpořit finančně darem na 
účet 1057340/2060, v. s. 3102.

Povolání 
být misionáremˇ

ˇ

stanislav Bocek

Šestičlenný pracovní tým opět vyrazil 
do Turecka postavit, co bylo potřeba.

Opet v pohybu 
pracovní výjezd

Otčij dom můžete podpořit finančně na účet 
1057340/2060, v. s. 1120.
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Vlada 
a boj s rakovinou

Misie

Vlada se svou maminkou. 

Chtěli bychom vám jménem celé rodiny Čebotarových 
poděkovat za vaše modlitby i finanční dary, které jste 
poskytli na léčbu mladé dvanáctileté dívenky jménem 
Vlada bojující s rakovinou slinivky břišní. Po šesti che-
moterapiích byla Vlada propuštěna z nemocnice domů 
s informací, že rakovina ustoupila. Chemoterapie však 
její tělo velmi oslabily a bohužel po nich následoval 
těžký oboustranný zápal plic, kterému Vlada nakonec

podlehla. Nyní však máme naději, že Vlada odešla ke 
svému nebeskému Otci.

Vlada žila od svých sedmi let v dětském domově, v 11 
letech ji adoptovala nynější pěstounská rodina Čebota-
rových. Vlivem války v Luhanské oblasti se v roce 2014 
celá rodina přestěhovala do Kyjeva, kde mimo jiné 
získala pomoc z Otčího domu. 

Nehemia spolu 
s vámi přispěla na 
léčebné výlohy 
spojené s léčbou 
rakoviny mladé 
dívenky jménem 
Vlada. 

václav Bednář

apoštol pavel napsal křesťanům ve Filipech: “Kdykoli 
si na vás vzpomenu, musím děkovat svému Bohu. Stále 
se za vás všechny modlím a při každé své modlitbě se 
raduji z toho, jak se od prvního dne až doposud podílí-
te na evangeliu.” (Fil 1: 3-4). 

Pavel byl vděčný za ty, kteří se podíleli na evangeliu 
a za jejich podporu. Mám za to, že misionář může 
být lidem, kteří ho podporují finančně a modlitebně, 
požehnáním, a oni svou podporou jsou požehnáním 
pro něj a pro lidi, kterým slouží! 

Misionář si může zoufat nad počtem hodin, které 
musí vložit do psaní modlitebních dopisů a dalších akti-
vit spojených s podpůrným týmem. V ideálním případě, 
počet vyhrazených hodin  na kvalitní fundraising a 
komunikaci s modlitebními partnery je tři až čtyři ho-
diny týdně, jedno dopoledne. Anebo se na to misionář 
může podívat z jiné perspektivy: tak jako slouží lidem 
na misijním poli, může sloužit i lidem ze svého pod-
půrného týmu. Je to součást služby, důležitá součást 
služby. Nejen jedním směrem, s krátkodobou vizí, např. 
aby byly tento rok peníze, aby se za akce tohoto léta 
někdo modlil. 

když je partnerství obousměrně dobře nastavené, 
služba misionáře může mít mnohem větší dopad:

• Lidé se zapojí modlitebně a finančně ještě ve větší 
míře. Služba místním lidem roste.

• Povzbuzení věřících v Česku (je fajn vědět, co Bůh dělá).
• Vyburcování k aktivnějšímu křesťanskému životu a 

místní misii (v rodině, ve škole, v práci).

• Vysílání krátkodobých týmů k dlouhodobému misionáři.
• Nasměrování k misijnímu zaměření (někdo další 

může být inspirován a vyjet na misii).

Tato služba v partnerství s podpůrným týmem probíhá 
před odjezdem na misijní pole, ale především během 
misijního pobytu. Jedná se o stálou pravidelnou práci. 
Samozřejmě, misionář se věnuje především místním 
lidem, kvůli kterým na misii jel. Potřeby jsou ale veliké 
a spíše rostou, tím jak je v misii déle a je víc užitečný, 
takže hrozí, že ho pohltí, a tak misionář nemá čas ani 
na odpočinek, ani na komunikaci s podpůrným týmem. 
Udržovat kontakty na dálku je jistě náročné, a je jasné, 
že se všemi nelze mít stejnou míru komunikace. Chce 
to ale disciplínu a určitou dávku administrativních 
schopností, aby misionář mohl pokračovat v pravidelné 
komunikaci s modlitebníky a dárci. Je mnoho příkladů, 
kdy misionář tuto součást své práce podcenil a musel 
se předčasně vrátit z misijního pole nebo se potýká 
s různými vnitřními problémy. 

Vysílající lidé ve sboru a vedení by měli misionáře 
v tomto ohledu podporovat a pravidelně s ním komu-
nikovat. Na druhou stranu vyžadovat po něm každý 
týden zprávy z toho, co dělal, nebo se snažit vytěžit 
přínos pro sebe za každou cenu, může být kontra-
produktivní. Někdy to bude jen o zasévání a žádné 
viditelné požehnání z misijního pole nebude a je to 
také v pořádku. 

Je to dobrý a častý vedlejší účinek misie, ale jestli je 
otázka „Co nám to dá?“ prioritou, tak je něco nasta-
veno špatně. Vysílající budou požehnáni, je totiž 
požehnanější dávat než přijímat. Věříme, že když zasé-
váme až do končin země, nějakým způsobem se nám 
to do české kotliny vrátí. 

Otázka závěrem pro misionáře je: Vidíš podporu jako 
něco, co potřebuješ přijmout, nebo jako obousměrné 
partnerství dávání a přijímání?“

Otázka pro vysílající potom je: Pomáháme misionáři 
vnímat tuto součást služby jako vzájemné požehnání, 
nebo mu jen připomínáme, aby byl „vykazatelný“? 

Komunikace 
s podporovateli 
jako služba

david symon
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Dal se mu 
poznat
pravý 
Buh 

příběhy z misie

Příběh misionáře 
z Indonézie, který 
celým srdcem hle-
dal pravého Boha.

Bapa Timmy žil v horské vesnici na jednom z tisíců 
indonéských ostrovů. Jako animista uctíval své předky 
a snažil se udobřit si duchy, kteří, jak věřil, přebývali 
v kamenech, stromech a v různých náboženských 
předmětech. 

Kolem roku 1942 však zasáhla Bapovu rodinu hrozná 
tragédie. Deset jeho bratrů a sester při ní zemřelo. 
Během svého smutku se Bapa odvrátil od animismu 
a začal hledat neznámého Boha, o kterém byl přes-
vědčen, že někde musí existovat. A Bůh, který odpo-
vídá na volání hledajícího srdce, se mu dával poznat.

uvědomil si, že všechny jeho náboženské předměty 
jsou špatné a hříšné, proto je zničil a začal volat 
k Bohu, kterého neznal, a prosil ho o odpuštění svých 
hříchů. Postavil dům, ve kterém se Bapa s celou svou 
rodinou scházeli pokaždé, když jejich srdce tíhla k uctí-
vání. Během těchto setkání plakali v Boží přítomnosti a 
zpívali své vlastní písně. Jejich shromáždění se během 
krátké doby rozrostla na necelou stovku lidí. 

Bohužel ne všichni byli jeho poselstvím nadšeni. Jed-
noho dne 30 ozbrojených bojovníků vtrhlo do vesnice 
a Bapu ošklivě zbili a nechali ho napospas smrti. Bapa 
však přežil, zatímco 24 z třiceti bojovníků, kteří do 
vesnice vtrhli, zemřelo. Zbývajících šest bylo postiženo 
různými nemocemi a navíc uvěřili, že je postihl trest za 
násilné jednání. Proto se vrátili zpět do vesnice, vyhle-
dali Bapu, přijali Boha a byli uzdraveni. 

V písních, které Bapa složil, zmiňoval i jméno Ježíš, a 
ačkoliv vůbec netušil, co znamená, ve chvíli, kdy jej 
vyslovil, bylo jeho srdce vždy nesmírně pohnuto. 

V roce 1952 se Bapa setkal s Johanem, s mužem z círk-
ve AoG. Jakmile mu Johan vysvětlil Boží plán záchrany 
člověka, rozpoznal v něm Bapa svého pravého Boha, 
kterého již 10 let uctíval. Rozhodl se studovat biblickou 
školu, jeho přátelé ho naučili číst a psát, aby mohl 
studovat Boží slovo. Poté se opět vrátil do vesnice Buru 
a tam se sdílel se vším, co se na biblické škole naučil.

Zpráva o Bohu Bapy Timmyho se dále šířila. Ve vesnici 
Danu Rana už na něj čekalo více než 100 lidí. Nikdy 
neslyšeli Bapu hovořit, nicméně již předem byli rozhod-
nuti jeho Boha přijmout do svých srdcí. Ve chvíli, kdy 
Bapa dorazil, padla na všechny vesničany moc Ducha 
svatého, takže všichni začali hovořit jinými jazyky. 

V pozdějším věku již Bapa neměl tolik síly na cesto-
vání, a proto jezdili lidé za ním. Několik týdnů před 
svou smrtí pověřil tým lidí, aby v jeho práci dále po-
kračovali. Hned na to začali zakládat další sbory. Bapa 
Timmy zemřel v roce 1988 ve věku 91 let a během 
svého života založil 13 sborů. Bapa hledal skutečného 
a pravého Boha, což pomohlo mnoha dalším nalézt 
v životě skutečnou pravdu. 

indonéZie

o
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