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leoš Cásek

Milí přátelé,

opět je před námi podzim a sním i několik zajímavých aktivit, 
které věříme, budou obohacením a inspirací pro každého z 
nás. V září již proběhla misijní konference Za horizonty 2019, 
na níž sloužili dva zajímaví řečníci Georg T. a Stuart R., kteří 
se pohybují na misijním poli již pěknou řádku let. Hovořili o 
síle a důležitosti modliteb, jak se stát promisijní církví a jaké 
požehnání to vše přináší. Dalším hostem byl Roman Lacho, 
který sloužil sedm let jako misionář mezi indiány.  

Hned v říjnu nás čeká misijní konference NOW v Brně, která 
otvírá dveře těm, kteří hledají své místo a cítí, že chtějí 
jakýmkoliv způsobem přispět k misijní práci za hranicemi naší 
země, ať už modlitebně, finančně, nebo tím, že sami vyjdou a 
přinesou do nezasažených koutů dobrou zprávu evangelia. 
V neposlední řadě také chystáme další dva kurzy Karos a věří-
me, že je to jeden z klíčových nástrojů pro naše sbory, který 
přispívá k mobilizaci sborů, probouzí jednotlivce k akci, aby 
se zapojili do Božího plánu a stali se lidmi, kteří chtějí, aby se 
evangelium dotklo všech národů světa včas. Věříme, že se nyní 
nacházíme v čase Kairos, tedy v příhodné době, kdy máme 
šanci zasáhnout svět dobrou zprávou.

Měsíc listopad je také věnován modlitbám za pronásle-
dované křesťany, proto pamatujme i my na ně ve svých 
modlitbách. Na stránkách Open doors (www.opendoor-
susa.org, www.opendoors.pl najdete spoustu zajímavých 
příběhů a aktuálních informací o jednotlivých zemích. 
Každý měsíc také rozesíláme modlitby za jednu zemi, ve 
které křesťané čelí pronásledování. Pokud byste je chtěli 
také dostávat napište nám na adresu office@nehemia.cz. 

Příležitostí je spousta, přeji vám tedy, abyste se mohli vždy 
rozhodnout pro správnou věc a třeba si vybrali jednu z pod-
zimních aktivit, která vás občerství a přivede do nových hlubin 
Božího srdce. 

 S přáním dobrých dní

Leoš Cásek, 
ředitel Nf Nehemia
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Společnost, do které se Ježíš narodil, již velmi dlouhou 
dobu očekávala mesiáše. Centrem dění tehdejšího judai-
stického světa byl Jeruzalém. Proto náboženští vůdcové 
tedy automaticky předpokládali, že když přijde mesiáš, 
hlavním místem jeho působení bude právě Jeruzalém. 
Očekávali vůdce, který bude podobně jako král David 
bojovníkem a osvobodí zemi jejich otců za pomoci silné 
armády od nadvlády Římanů. 

výjimečnost. Ježíš se však nejen charakterem, ale i mís-
tem své služby naprosto vymykal tehdejšímu přesvědčení, 
jak a kde by měl mesiáš působit. Když se zaměříme na 
počátek jeho služby, usadil se ne ve zmíněném duchovním 
centru v Jeruzalémě, ale v Kafarnaum u moře. Mt 4:12–13. 

Hlubší smysl. Možná nás napadne, že hlavním důvodem 
by mohl být krásný výhled  na moře a uklidňující šumění 
vln… Toto mohlo jistě být jakousi přidanou hodnotou, 
nicméně smysl byl “překvapivě” hlubší. Jeho působení 
v této oblasti  je vlastně naplněním proroctví z Iz 9:1–2 
“Galilea pohanů uvidí veliké světlo.” 

strategické místo. Kafarnaum bylo město ležící na severu 
Galilejského moře a bylo doslova obklopeno pohanskými 
národy. Severně žil národ Féničanů, dále severovýchodně 
leží Sýrie a na východ  Dekapole (řecky Deset měst), kde 
žili výhradně Řekové. Na západním břehu Galilejského 
moře leželo malé město Tiberia, místo, kam jezdili římští 
vojáci na dovolenou. A na jihu bylo Samaří, kde žily 
smíšené rasy. Vidíme, že Ježíš se usadil na místě, kde měl 

dosah nejen k židům, ale i k pohanským národům. Jelikož 
pohané nebyli v Jeruzalémě příliš vítáni, velmi pravděpo-
dobně by nikdy tyto národy neměly možnost vidět ono 
veliké světlo. Odhady tvrdí, že tehdejší židovská populace 
v Galileji činila 500 tisíc lidí, což bylo pro Ježíše velké pole 
působnosti. V národě, který je někdy mylně považován za 
jediné Ježíšovo působiště. 

evangelium pro všechny. V další části 4. kapitoly Ma-
touše, verš 23–25 však čteme, že Ježíš sloužil v synago-
gách, kázal evangelium a uzdravoval každou nemoc v lidu. 
Ale tehdy znali Ježíše po celé Sýrii a následovaly jej davy 
z Galileje, Dekapole, dokonce i lidé z Jeruzaléma, Judska 
a Zajordánska. Tedy velká část jeho následovníků byli 
lidé z pohanských národů. Pokud by se však usadil v Je-
ruzalémě, byli by to pouze židé, ke kterým by měl dosah. 
A ty obrovské davy pohanů by nepřišly.

Můžeme vidět, že Kristus hned na začátku své služby 
jasně deklaroval, že je mesiášem nejen pro židy, ale i po-
hany. A volbou místa svého působení toto jen podpořil. 

tam, kam evangelium ještě nedorazilo. V dnešním 
světě žije 17 098 národnostních skupin, z toho 7 153 není 
zasažených evangeliem. To je celých 41,8% populace bez 
přístupu k evangeliu. Jsem přesvědčen, že pokud by dnes 
Ježíš znovu volil místo svého působiště, zcela jistě by to 
bylo místo, kde jsou lidé odloučeni od přístupu k evange-
liu. Tak jako tehdejší Syřané, Řekové, Samařané aj. 

A jak jsme na tom my, když uvažujeme o misii? Máme 
ochotu jít do “Kafarnaum”? 

Kam 
by šel 
Ježíš na 
misii?

Misie

Nejlepší volbou 
je najít místo, kde 
evangelium ještě 
neslyšeli...

Misijní podzim...
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Náboženská príslušnost? 
Žádné náboženství

Převzato z avC nehemia

Pokud někdo odpoví na tuto 
otázku v ...... jinak, „zadělává“ si 
na jisté problémy.  

X - aktivní po mnoho let.  Od roku 2018 se situace 
v X mezi křesťany značně zhoršila. Křesťanské komunity 
jsou pod tlakem. Vláda opět aktivuje metody, které nám 
jsou důvěrně známé. Stejně jako v padesátých letech 
jsou křesťané vyloučeni ze strany, a tudíž v budoucnu 
nemají nárok na svou rentu, a mladí lidé přicházejí 
vlivem víry svých rodičů o příležitosti k povýšení či růstu. 
Vedoucí domácích skupinek čelí pronásledování, jsou biti 
na policejních toaletách bez videokamer s pohrůžkou: 

„Uděláme to zase, jakmile vás chytíme!“

V některých provinciích byla shromáždění narušena, za-
palovali jejich nábytek. Kříže a náboženské symboly jsou 
z okolí města odstraněny. Církve jsou podle vyhlášky 
zavřeny, křesťané se však dál scházejí ke společným 
bohoslužbám. Policie se tomu snaží všemožně zabránit. 
Dočasně zavírají pastory a vedoucí církví a na pronajíma-
tele budov je vyvíjen tlak, aby své prostory nepronajíma-
li křesťanům ke společnému setkávání. Zneužívají také 
požární předpisy k tomu, aby mohli církevní budovy 
zavřít. Křesťanům tedy nezbývá nic jiného, než hledat 
jiné možnosti, kde a jak by se mohli společně scházet, 
tedy ne v neděli a ne ve stejném čase. 

Členové církve pod tlakem. Kromě pastorů a vedoucích 
se poprvé za několik desetiletí dostali do popředí také 
jednotliví členové. Pracovníkům se doporučuje, aby se vy-
hýbali křesťanským událostem. V dotazníku náboženství 

asie

ˇ

musíte vyplnit kolonku „víra“. Pokud ji nevyplníte, riskuje-
te ztrátu zaměstnání a pozbýváte nároku na důchod. Vím 
o některých učitelích, lékařích a vládních zaměstnancích, 
kteří byli z tohoto důvodu propuštěni. Obzvláště tvrdě je 
zacházeno se členy strany. Často tak křesťané čelí výzvě 

„Půjdu-li za Kristem, přijdu o pokoj a klid v rodině.“

děti a mladí lidé pod tlakem. Učitelé vyvíjejí na 12leté 
křesťanské studenty tlak, aby se vzdali své víry. Navíc i 
učitelé čelí tlaku ze strany vedení pod pohrůžkou trestu 
za špatné odpovědi svých studentů. Děti se trápí, že 
musí popírat svou víru a křesťanští studenti nemají 
v budoucnu možnost studia na vysokých školách a ani 
stávajícím absolventům diplom není uznán.  

X chce do dvou let všechny křesťanské sbory rozpustit 
nebo podřídit registrované církvi. 

Pán Bůh nás volá: Přijďte, kdo toužíte. Buďte věrní až na 
smrt. Vytrvejte. Vláda tohoto věku je jen dočasná, ale 
vítězem je náš Pán. On je naším ochráncem. 

Humanitární pracovníky v Č. v. s. 1303 či projekt vodovod v. s. 1302 
můžete finančně podpořit darem na účet 1057340/2060.

Komunita pod tlakem. I v našem městě se situace 
zhoršila, píše jeden z místních věřících. Začátkem tohoto 
roku byly i naše dvě stanice prohlášené za nezákonné. 
Zatím jsme se přestěhovali jinam, protože nechceme 
realizovat náš plán B, a to rozpustit naše společenství do 
menších domácích skupin.

Navzdory všem okolnostem a podmínkám se stále 
zaměřujeme na naše poslání, jímž je zvěstování dobré 
zprávy o Ježíši Kristu, povzbuzovat a podporovat věřící 
a sloužit jim. V současné době u nás probíhají dva kurzy 
Alfa a jeden i s cílem založit nový sbor. Křest, který jsme 
v květnu plánovali, jsme z popudu Ducha svatého přesu-
nuli z neděle na sobotu, což nás ochránilo od nesouhlasu 
oficiálních státních příslušníků. 

Nezletilí nemůžou dle zákona navštěvovat shromáždění, 
ani se účastnit křesťanských akcí, stejně tak i členové 
strany. Stát uznává jen oficiální kostely, které kontroluje, 
kdo se nepodřídí, musí odejít. Naši pastoři tudíž nejsou 
uznáváni a jsou považováni za falešné duchovenstvo. 

taktiky úřadů jsou záludné a nebezpečné. Vládní 
úředníci se snaží podrývat jednotu jednotlivých sborů 
tím, že pastorům nepravdivě tvrdí, že ostatní komunity 

již podepsaly jejich dohody. 
Pastory a vedoucí sborů také 
zadržují, ať už na krátkou dobu 
nebo i na několik let, a bohužel 
někteří zmizeli beze stopy nado-
bro. Navíc musí být každá církev 
ozdobena státní vlajkou a pro-
pagandou. Nechceme přistoupit 
na jejich pravidla, a tak jsme 
opět změnili místo setkávání.

Úřady v podstatě kontrolují 
veškeré křesťanské učení a praxi a 
formují je tak, aby byly slučitelné s 
x socialismem. 

Když bylo Longymu* 15 let, jeho rodiče jej předali 
místnímu čínskému klášteru, aby zde sloužil jako bud-
histický mnich. K zapamatování si budhistického písma 
byl fyzicky zneužíván a mučen. V klášteře se také stal 
svědkem fyzického znásilňování chlapců staršími mnichy.

Poté, co se stal křesťanem, se jeho rodná vesnice i vlastní 
rodina postavila proti němu a začala jej pronásledovat. 
Přestože jeho rodina s Longym nesouhlasila, vesničané 
nakonec pronásledovali i tuto rodinu. Celá vesnice Longa 
i s rodinou kamenovala ve snaze je všechny zabít. 

v roce 2018 se stalo něco úžasného. I přesto, že byl 
Long odmítnut svou vlastní rodinou i celou rodnou ves-
nicí, neměl v sobě žádnou nenávist. Naopak se jim snažil 
pomoci, a tak jsme v březnu otevřeli náš nový huma-
nitární projekt vedený Longem, který měl za cíl přivést 
do vesnice čistou vodu. Long věděl o tom, že to je ve 
vesnici velký problém, proto sám vedl tým lidí, který ve 
vesnici postavil vodovodní potrubí a kohoutky s pitnou 
vodou do každé domácnosti. Byl si dobře vědom, že jej 
vesničané nenávidí, a přesto byl ochoten dát svůj život 
v sázku jen proto, aby vesničané měli čistou vodu. 

organizace CCi spolupracuje s Longem na vybudování 
nového vodovodního systému pro celou vesnici.  

Osobně jsme zde celý projekt naplánovali s místními 
vládními představiteli a vedoucími vesnice. 
 
Vesničané najednou uviděli, že ačkoliv chtěli Longa 
v prvopočátku zabít, Bůh si jej použil, aby přinesl do 
jejich domovů Boží požehnání. V minulosti zde byl jen 
jeden zdroj vody, špinavá díra plná bakterií, zvířecího 
odpadu a lidského smetí. 

Roční příjem celé vesnice činí 150 dolarů, což je 0,41 USD 
za den. Místní vláda označila obec jako extrémně chudob-
nou. Potýkají se zde s vysokou nákazou střevních chorob a 
předčasných úmrtí právě z nedostatku pitné vody. A vzhle-
dem k tomu, že zde nebyl žádný zdroj pitné vody, není 
v blízkosti vesnice bohužel ani žádná zdravotní klinika. 

Začali jsme tedy tím, že jsme na vrcholu kopce vybudovali 
nový rezervoár s filtry na sběr dešťové vody a odtud jsme 
vodu potrubím přivedli do 1,2 km vzdálené vesnice. Díky 
gravitaci vznikl i potřebný tlak, který přivádí vodu až pří-
mo ke kohoutkům, proto není zapotřebí žádné elektřiny.  

Jako organizace CCI realizujeme podobné projekty již 
od roku 1996, každým rokem se však situace mění. 
Ačkoliv jsou města na východě celého státu stále bo-
hatší, zbytek obyvatelstva zůstává značně pozadu. Jsme 
vděční za další spolupracovníky, jako je i česká Nehe-
mia, že společně přinášíme vesničanům naději. 

*jméno bylo z bezpečnostních důvodů pozměněno. 

Namísto odvety
požehnání

Čistá voda a vodovod pro 
celou asijskou vesnici.

Pracovník CCi

Modlete se také 
za nás, aby Bůh 
otevřel dveře 
našemu slovu, 
abych mohl 
zvěstovat tajem-
ství Kristovo, pro 
něž jsem teď ve 
vězení... Kol. 4,3
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V době, kdy cítíme pokoj a vidíme dobré věci, přejeme 
si, aby se čas na chvíli zastavil. Takové pocity jsem opět 
prožila v červnových dnech na misii v Moldavsku. 

Příměstský tábor. Ve vesnici Panasesti jsme pomohli 
místní protestantské církvi uspořádat příměstský tábor. A 
následující týden tábor pro děti z centra, které funguje pod 
záštitou této církve už čtvrtým rokem. Tým českých pra-
covníků z AC Praha a Kopřivnice přijel s velkým nasazením 
pomáhat a misijně sloužit. Církev v Panasesti se už druhým 
rokem zaměřuje na misijní pole ve vesnici Galesti. Proto byl 
příměstský tábor uspořádán pro obě tyto vesnice.

Jeden ze silných momentů, kdy jsme viděli Boží milost, 
byl hned první den ráno příměstského tábora. Vše jsme 
předem připravili, těšili se na děti, a když přišel čas 
začátku, nikdo nepřišel. Nerozuměli jsme, co se stalo a 
proč nikdo nepřichází. Vždyť jsme děti o táboře infor-
movali! Co teď? Kdosi navrhl: „Jdeme se modlit!“ Všichni 
jednohlasně souhlasili a už během modliteb jsme slyšeli 
z dálky křik houfu dětí, které přicházely po cestě do cen-
tra. Radost, která nás zaplavila, byla ohromná. 

Bůh nad námi. Po celou dobu tábora jsem viděla, jak 
nás Pán vede a dává požehnání, moudrost a ochranu 
v různých situacích, které přicházely. Například v době 
svačiny jsme zjistili, že je několik dětí, které si stěžují na 
zvláštní chuť oblíbeného brinziku. Všechny byly plesni-
vé, přestože neměly ukončenou dobu platnosti. Taková 
situace nás uvedla do obav, aby se dětem něco nestalo 
a mohly přijít i následující dny.  Přišly, a ještě ve větším 
počtu. Napočítali jsme jich kolem 60. Nás však nezají-
mala kvantita, ale kvalita. Především, aby děti mohly 

Další tábor pro děti 
z Moldavska. Nakonec 
jich přišlo šedesát!

Nezapomenutelný cas 
v Moldavsku 

Martina igazová

MoldavsKo

ˇ

KaiRos

o misii jsem uvažovala už několikrát, ale nikdy zatím ne-
byl vhodný čas anebo jsem se bála jet na neznámé místo. 
Na podzim 2018 jsem se zúčastnila konference pro ženy, 
kde jsem v dotazníku vyplnila, že bych ráda jela na nějakou 
krátkodobou misii. V březnu 2019 mi přišla nabídka jet 
na misii do Moldavska. Modlila jsem se a přijala jsem, že 
mám jet. Těsně před odjezdem ale přišly obavy, zda to 
vůbec zvládnu, protože misie byla zaměřená na službu dě-
tem a té jsem se vždy vyhýbala, jela jsem do neznámého 
prostředí, s cizími lidmi... ale věděla jsem, že mám jet. 
Rozhodla jsem se sloužit tak, jak bude potřeba. 

Cestou do Moldavska autem byl dostatek času na sezná-
mení. Místní sbor nás přijal velice vřele a hned první den 
po příjezdu jsme se pustili do vymýšlení her a programu 
pro děti. Nápadů byla spousta, věděla jsem, že na to nej-
sem sama, ale že jsme tam jako tým s cílem sloužit dětem. 

První den s dětmi utekl velmi rychle a měla jsem velkou 
radost, že jsme vše zvládli. Obavy a strach z toho, že to 
nezvládnu, se rozplynuly a těšila jsem se na další den. Děti 
byly skvělé, bylo na nich vidět, že jsou spokojené a že se v 
místním sboru cítí dobře. Hrály si, soutěžily, poslouchaly 
biblické vyučování, učily se společně biblické verše, zpívaly 
křesťanské chvály... Týden utekl jako voda a přišel poslední 
den, děti mi chtě nechtě přirostly k srdci a... držela jsem 
se, ale stejně mi při loučení vhrkly slzy do očí. 

v místním sboru jsem se cítila jako v opravdové rodině a 
vůbec nebyl čas na nějaké stýskání po domově. 

Pro mě byl tento misijní výjezd velmi požehnaným časem, 
zjistila jsem, že Bůh si mě může použít tak, jak potřebuje, 
bez ohledu na moje schopnosti nebo obdarování.  

Tým 
pripravený 
na cokoliv

Šárka soukupová
pochopit výšku, šířku a hloubky té Dobré zprávy. O 
milujícím Otci, který poslal svého Syna Ježíše k záchraně 
každého z nás od věčné smrti a abychom vírou v něj 
mohli mít nový život zde na zemi i v nebesích. Za pra-
covnicí Alionou přišlo několik dětí, které se chtěly modlit. 
Ačkoliv jsme neviděli velké probuzení, věděli jsme, že 
Bůh jedná v jejich srdcích.

navštívili jsme jednu starou ženu Pášu a jejího syna 
Váňu, kteří žijí ve velmi chudých podmínkách ve vesnici 
Panasesti. Co znamená v chudých podmínkách? Pro krát-
kou představu: starý zanedbaný dům, bez lednice, kou-
pelny a v nedostatku potravin. Tito lidé nejedli pořádnou 
stravu už tři dny. Naše pomoc byla nejen praktická 
v podobě kosení trávy a sekání dříví či darování potravi-
nového balíku, ale i duchovní. Připomněli jsme jim evan-
gelium a modlili jsme se za jejich potřeby. Po modlitbě 
prožila tato žena pokoj. Kéž Bůh však plně zavládne 
v jejích srdcích a oni odloží starý způsob života.  

denní tábor jen pro děti z centra na téma Králové všech 
králů se vydařil, přestože jsme byli v areálu spolu s jiným 
táborem. Jejich každodenní diskotéky nás neodradily od 
našeho večerního nejen zábavného, ale i duchovního 
programu. Tím jsme zaujali nejen děti z druhého tábora, 
ale i některé jeho pracovníky, kteří nás se zájmem pozo-
rovali. Jedna pracovnice se vyjádřila, že se jí náš program 
velmi zalíbil. 

Za pomocí Zdenky z Břeclavi a pracovníků 
z církve z Panasesti jsme dětem připravili čtyři dny plné 

Jiří Hanák

ˇ

Práci v Moldavsku můžete také podpořit finančně 
darem na účet 1057340/2060, v. s. 2103.

dobrodružství, zážitků, biblických příběhů a především 
her na stmelení jich samých dohromady. Jejich neustálé 
spory je rozdělovaly a působily problémy v centru pro 
děti po celý rok. Ke konci krátkého pobytu jsme mohli 
vidět alespoň náčrt jejich počínajícího stmelování. 

Ruda tesárek

Misie v Moldavsku byla pro mě nevšedním zážitkem, 
výletem do minulosti a prací v týmu se skvělými lidmi. 
Věnoval jsem deset dnů života práci s vyšším smyslem. 
Měl jsem tu čest být součástí týmu skvělých lidí, kteří se 
“náhodně” sešli, ale při společné práci do pozdních hodin, 
kdy jsme čelili problémům a okolnostem, nás to stmelilo a 
udělalo skvělým týmem. 

Jel jsem do Moldávie připraven pomáhat jakkoliv. Byl 
jsem připraven vozit, stavět, štípat dříví apod. Nakonec 
jsem spolu se všemi byl hlavně s dětmi. Viděl jsem úsmě-
vy vděčných dětí, které naslouchaly Božímu slovu a učily 
se verše nazpaměť. Vyjadřuji svůj obdiv místnímu týmu, 
jeho nastavení sloužit, a zejména Alioně a jejímu velkému 
srdci pro děti. Společenské situaci, kdy rodiče opouštějí 
děti kvůli zajištění živobytí, moc nerozumím a vidím ji jako 
hodně smutnou. Investici do dětí, a tedy do nové gene-
race, která by mohla tuto situaci časem změnit, chápu 
jako momentálně to  nejlepší, co je od nás “zápaďáků” 
možné. Sociální poměry některých rodin mi připomněly 
dobu mého dětství. Doporučuji všem zkusit.  

Celý pobyt v Moldavsku mě duchovně povznesl. Opět 
jsem mohla vidět, jak se Bůh stará o své nejmenší a ze 
své milosti dává privilegium svému lidu, tedy nám ma-
ličkým, abychom ho oslavili podle jeho vůle. Díky mu za 
jeho lásku a milost. 

Lidé, připraveni se 
zapojit jakýmkoliv 
způsobem, jsou 
k nezaplacení. 
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Rozkaz znel jasne 
muž s koženou brašnou 
nesmí projít ...? 

Felagund

CentRální asie

ˇ

Je těžké někdy rozeznat, 
do kterých dveří vstoupit.

CHoRvatsKo

Během letního období jsme strávili spolu s Dankou 
v Daruvaru celkem pět týdnů. V tomto čase za námi 
přijel osmičlenný tým z havířovského sboru, který si 
mimo jiné na evangelizaci připravil scénku o marnot-
ratném synu a posluchače šokoval tím, že všechny dia-
logy přednesl v chorvatštině. Během večera jsem pak 
hovořil o Boží lásce k nám lidem a nakonec jsme roz-
dávali i malé dárečky. Při následném sobotním večeru 
jsme lidem nabídli seminář o komunikaci v manželství, 
kde sloužil František Novotný se svou ženou Mirkou, 
a každý jako pozornost obdržel voňavou a chutnou 
mafinu. Na obě akce přišlo více než 40 lidí. 

Poté, co havířovský tým odjel, zaměřili jsme se na službu 
lidem ve sboru. Teploty mnohdy stoupaly hodně vysoko, 
ale na společná shromáždění, která probíhají 3x týdně, 
přicházelo zhruba 20 lidí a v neděli vzrostl počet lidí ve 
sboru na 30. Mezi nimi byla i knihovnice Fanynka, která 
s vděčností říkala, že díky nám poznala Ježíše, kterému 
odevzdala svůj život a který je nyní jejím přítelem. 

Uzdravení. Při jednom sobotním večeru přišla na 
shromáždění sestra Mira s bolavým palcem u nohy, 
se kterým nemohla ani pohnout. Když se však začala 
nahlas modlit za rodinu a církev, najednou vykřikla: 
„Zázrak! Bolest odešla! Můžu opět hýbat palcem! Bože, 
díky za tvou přízeň, že vyslýcháš naše modlitby!“

Setkali jsme se také s paní Alenou, která pracuje jako 
novinářka v českém časopise Jednota, který se vydává 
v Chorvatsku pro početnou českou menšinu.

Rabínský dům, a co s ním? Součástí daruvarské 
modlitebny je i obrovský dům po bývalém rabínovi. 
Synagoga se opravila, nicméně ostatní přilehlé budovy 
ne, a tak stále více chátrají.  Na třech místech se strop 
propadá, Danka však touží po jeho rekonstrukci s vizí 
mateřského centra či sociálního zázemí pro seniory. 
Sboru se celá myšlenka líbí. Uvidíme, zda ji budeme 
moci uskutečnit a zda bude možné opravit dům podle 
našich představ. Jedná se totiž o kulturní památku. 

I přesto, že jsme celých pět týdnů sloužili lidem, Bůh 
nás na každý den posiloval, Jeho ruka byla nad námi a 
v ničem jsme nestrádali a žádná nemoc na nás nedo-
lehla. Děkujeme za vaše modlitby. 

Boží jednání 
v Chorvatsku

václav Bednář

ˇ

Horké léto 
v Daruvaru, 
evangelizace a 
služba lidem.

Práci v. Bednáře můžete také 
podpořit finančně darem na účet 
1057340/2060, v. s. 2101.Pokud máte zájem o celé články, 

napište do kanceláře nehemie: 
nehemia@office.cz
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Moc Božího Slova
po celém svete 

Svou první dětskou Bibli jsem dostal v sedmi letech. 
Miluji Bibli, protože mě učí, jak se nechat Bohem vést, jak 
poslouchat své rodiče i své učitele.  anh, vietnam

Miluji svou Bibli, když ji čtu, jsem naplněna pokojem 
i v našem nepřetržitém, chaotickém světě. Je pro mě 
útěchou, že se nemusím přizpůsobovat tomuto světu a 
Bůh mě bude za všech okolností milovat. deanna, Usa

Bůh mi zjevil, jak jsem pro něj vzácný, a že nezáleží 
na tom, jestli mám na zemi pozemskou rodinu nebo 
ne. Naučil jsem se na sebe dívat jeho očima a také jak 
respektovat a milovat sám sebe. Můj život se díky této 
malé knize naprosto proměnil. 
akmal, Uzbekistan

Bibli si čtu ve svém mobilním telefonu, protože 
jsem býval muslimem. Když jsem smutný nebo 
zoufalý, čtu si Bibli, která mi pomáhá a dodává 
novou sílu. sergej, turkmenistan

V Iz 43:4 je řečeno: „Protože jsi v mých 
očích tak drahý a vzácný, a protože jsem si 
tě zamiloval, dám za tvůj život mnohé pronárody.“ Miluji 
tento verš, protože zde Bůh sám říká „Miluji tě“ každému 
ze svých dětí a ukazuje nám, jak moc pro něj znamenáme. 
Henrietta, indie

Byl jsem ponořen do hraní videoher. Denně jsem vydržel 
hrát několik hodin. Jednou však za mnou přišla osoba, 
kterou si Bůh použil, a já jsem s hrůzou zjistil, že čas, který 
strávím za počítačem, je špatný. Modlil jsem se a prosil 

Pro mnohé 
křesťany Bible 
představuje 
nebezpečnou 
knihu.

Boha o pomoc, abych se dokázal videoher vzdát. A on mi 
pomohl. Nyní věnuji mnohem více času čtení Bible než 
hraní videoher. Začal jsem se také učit verše zpaměti. Díky 
Bohu, nyní mám opravdovou vášeň a lásku k Bibli, která 
můj život proměňuje. vahid, írán, 15 let

Když čtu Bibli, nacházím skutečnou naději. Modlíme se, 
abychom sdíleli dobrou zprávu evangelia s více íránskými 
obyvateli, kteří zoufale hledají naději.“ iránský věřící

Je to radost číst si různá svědectví o tom, jak Bible ovli-
vnila a změnila lidské životy, jak různí lidé z celého světa 
zakusili moc Božího slova. Bohužel pro mnoho křesťanů 
představuje Bible nebezpečnou knihu. A i přesto jsou 
ochotni vstoupit do rizika a dát v sázku svůj život, jen aby 
získali alespoň její část. Pro pronásledované křesťany, pro 
které je následování Ježíše nebezpečné, je Boží slovo svět-
lem uprostřed temnoty a chlebem podpírající jejich víru. 

Pravidelně posíláme finanční pomoc na nákup Biblí 
v Íránu, Č. a Etiopii. Organizace Elam v letošním 
roce rozdal během oslav perského Nového roku 
30 000 Nových zákonů. Svým darem na nákup 
Biblí dáte někomu šanci získat Boží slovo i v těch 
nejnebezpečnějších oblastech a poslat evangelium 
do dalších koutů světa. Děkujeme všem, kteří sdílí 

svůj poklad s druhými, obzvláště v krajinách, kde se za 
víru v Krista platí všechno! 

Pokud máte touhu podpořit nákup Biblí v některých 
zemích použijte č. ú. 1057340/2060. v Č. stojí jedna 
Bible v přepočtu 110 Kč. variabilní symbol 5301. v íránu 
pouze nový zákon stojí 6 euro (cca 155 Kč) a celá Bible 
11 euro (290 Kč). variabilní symbol 1004. v etiopii vy-
chází jedna Bible na 95 Kč. variabilní symbol  5203. 

Bible, kniha, která proměňuje životy, 
ale zároveň způsobuje jisté těžkosti. 

open doors, elam

 KaiRosBiBle

O kurzu Kairos jsem se poprvé dozvěděl loni, když jsem 
byl na návštěvě v Nehemii spolu s dalším slovenským 
misionářem. V té době jsme hledali nástroj, kterým 
bychom dokázali mobilizovat církev k většímu zájmu o 
zahraniční misii. Když jsme pak v říjnu 2018 v Budapešti 
absolvovali poprvé kurz Kairos, tak jsme věděli, že jsme 
našli, co jsme hledali, a možná i více. 

Kurz Kairos totiž není pouze o zahraniční misii nebo 
určený pouze pro lidi, kteří jsou nakloněni jít na misii. 
Kurz Kairos je pro každého jednoho člověka, který 
se nazývá následovník Krista, čili křesťanem. I proto 
na našem prvním kurzu v srpnu 2019 nebyli pouze 
misionáři, ale byli tam řadoví členové sborů, pastoři 
a také zástupci křesťanských organizací, jejichž služba 
je výhradně na Slovensku. Kurzu se zúčastnilo 25 lidí z 
celého Slovenska. Jsme velmi vděční Bohu, že jsme za 
necelý rok mohli uspořádat první kurz Kairos na Slov-
ensku, a rovněž jsme vděční i Nehemii a speciálně Miri 
Cáskové za vstřícnost a flexibilitu. Miri byla hlavním 
průvodcem na historicky prvním kurzu Kairos na Slov-
ensku. Díky tomu, že se Kairos začal v Česku překládat 
již dříve, mohli jsme čerpat z přeložených zdrojů, a 
tím pádem se naše práce na překladu slovenské verze 

Roman lacho

První Kairos 
na Slovensku

Další kurzy sledujte na www.kairos.cz

ˇ ˇ

urychlila. Takže zase jednou v historii můžeme říci, že 
Česká republika požehnala Slovenskou a věřím, že se 
toto požehnání zase do Česka vrátí zpět. 

Zpětná vazba. Obával jsem se, že se budu muset učit 
detaily o otcích víry a zbytečné maličkosti. Již několik 
let jezdívám na misii a myslel jsem si, že se už nic extra 
nemůže objevit. Po prvním dni jsem však zůstal 
v dlouhodobém překvapení a šoku. Během celého 
kurzu jsem se učil nové a efektivní věci, které změnily 
mou budoucnost. Kairos je moderní, progresivní a 
velmi silný i pro zkušené teology. Jako otec doporučuji i 
pro děti od 16 let.  V mnohých otázkách je pro mě lepší 
než biblická škola. Určitě doporučuji všem. Mělo by to 
být povinné :-). Účastník kurzu Jozef K. 

Neboj se, odevzdej se, vyjdi ven!
9. října 2019
v AC Brno v 10:00 h
www.konference-now.cz

Misijní konference 
NOW 2019
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Rádiové vysílání. Jednoho dne promluvilo k Maekovi 
Watovi kázání pastora, které uslyšel v rádiu. Mohlo by 
být jeho poselství skutečně pravdivé?

Maek Wat jako člen myanmarského kmene Arakan ještě 
nikdy neslyšel o milujícím Bohu. Od svého útlého věku 
hledal Boha jediným způsobem, který znal – následujíc 
učení budhismu. 

odhodlán poznat pravdu se tedy Maek vydal ze své 
vesnice hledat kazatele, kterého slyšel v rádiu. Když se 
s ním setkal, dozvěděl se o zachránci Ježíši 
Kristu a Maek mu vydal svůj život.

Poté začal studovat laickou biblickou školu, 
aby lépe porozuměl Božímu slovu, a velmi 
brzy byl také pokřtěn Duchem svatým, při 
kterém navíc pocítil Boží volání, aby se stal 
pastorem. Po ročním studiu se se svými plány 
svěřil svému učiteli. „Chtěl bych svým lidem 
říci o Ježíši,“ řekl. 

Kde jsi byl? Když se Maek vrátil do své rodné vesnice, 
bombardovali ho místní lidé všemožnými otázkami.  „Kde 
jsi byl tak dlouho?“ ptali se jeho blízcí přátelé. „A proč 
už nenosíš tradiční oděv budhistického mnicha?“ Maek 
měl tedy příležitost říci, že poznal Boha lásky. „Je v nebi a 
jmenuje se Ježíš,“ dodal. 

Auto je na odpis, 
ale všichni prežili

Příběhy z misie

Poslední srpnový týden měli naši spolupracovníci v Tan-
zanii autonehodu, při které nikdo nebyl díky Bohu zraněn!

Při cestě do Masajské stepi auto dostalo v zatáčce smyk 
a narazilo do betonového mostku. Při nárazu se silně 
poškodila přední náprava, převodovka a celý rám karo-
serie. V autě cestovalo 11 dětí a několik dospělých. Jen 
zázrakem se nikomu nic nestalo. 

„náš věrný landcruiser, který sloužil po mnoho let a 
měl najetých 450 000 km se nám však už zachránit ne-
podařilo," říká misionář Werner Drotleff. „Nyní čelíme 
výzvě pořídit náhradní auto, které je pro naši službu 
nezbytně nutné, abychom zajistili fungování školy, 
internátu a chodu celé misijní stanice zde 
v Masajské stepi.” 

NF Nehemia podporuje práci  mezi Masaji v tanzan-
ském Lolttepes už od roku 2008. Spolu s německou 
AVC/Nehemia se podílíme na vzdělávacím projektu pro 
450 masajských dětí. Česká NF Nehemia si vzala pod 
patronaci pravidelnou podporu 50 masajských dětí, 
kterým hradíme vzdělání, školní uniformu a jedno teplé 
jídlo denně. Měsíční náklady na jedno dítě jsou 15 Eu-

ro/450Kč. V minulosti jsme se zde významně podíleli na 
výstavbě nových tříd, školní jídelny a sociálního zařízení. 
Několikrát jsme odeslali prostředky na nákup potra-
vin v období sucha, které pravidelně ohrožuje životy 
mnohých Masajů.

Momentálně bychom se rádi významně podíleli na 
pořízení nového auta. Prosím, zvažte vaše zapojení do 
této naléhavé potřeby. 

Pokud máte touho podpořit nákup auto pro misijní 
práci mezi Masaji, své dary, prosím posílejte na účet 
1057340/2060, v.s. 1203 s poznámkou “auto”.

loeš CásekMisijní příběh z Asie.

Misie tanZanie

Budhističtí 
mniši strá-
vili celý den         
v modlitbách, 
aby začalo 
pršet. 

Buh odpovedel
prostrednictvím dešteˇ

Jeho přátelům se tato zpráva zdála neuvěřitelná. Usoudi-
li, že  Maek zešílel. Týdny Maek vyprávěl lidem o Kristu, ale 
nikdo mu nevěřil. Když však jednoho dne četl v Bibli příběh 
Eliáše a Baalových proroků, velmi jej inspiroval. Jeho ves-
nice se potýkala s neskutečným suchem. Pokud Bůh mohl 
odpovědět Eliášovi prostřednictvím ohně, proč by nemohl 
odpovědět nyní Maekovi prostřednictvím deště?

Maek tedy zašel za vedoucími vesnice s návrhem: „Proč 
tedy nevyzkoušíme, čí Bůh dokáže seslat déšť? Vy zapálíte 
kadidlo v budhistickém chrámu a požádejte o déšť a já se 
budu modlit k Ježíši a uvidíme, čí Bůh sešle na zem déšť.“

„to je směšné,“ reagovali vedoucí, nicméně na-
konec s plánem souhlasili. Maek se řídil biblickým 
příběhem a vybídl, aby se vesničtí vůdcové začali 
modlit jako první. Nic se však nestalo. Když se po-
modlil Maek, začalo pršet.
 
„To je náhoda!“ tvrdili vedoucí vesnice. „Tak to 
zkusíme znovu,“ navrhl Maek. Budhističtí mniši 

strávili celý den v modlitbách, aby začalo pršet. Když 
se však nic nedělo, vzdali to a dali prostor Maekovi. Jak-
mile se začal modlit Maek, brzy padal déšť. 

Po této zkušenosti nastala změna. Vesničané začali 
Maekovi naslouchat a chtěli vědět více o Ježíši Kristu. 
Několik vesničanů, mezi nimi i budhističtí mniši, přijali 
Krista jako svého Spasitele a Zachránce. Bůh se postavil 
za své Slovo.  Přeloženo z AG World Missions

ˇ

Dlouholetá 
misijní práce 
v Tanzanii má i 
své ztráty. Díky 
Bohu ne na ži-
votech. Tentokrát 
to odneslo "jen" 
železo.

ˇ
o ˇ
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Připojte se k celosvětovým modlit-
bám za pronásledované křesťany  - 
3. listopadu 2019. Příběh dokresluje, 
co křesťané  jinde prožívají.

než přišlo pronásledování, tak jsem netušila, jak blízko 
byl Hospodin. Jaká byla cena za následování Ježíše pro 
dvě sestry z Indie Meenu a Sunitu*?

„Ztratily jsme náš domov, celou sklizeň rýže, 45 koz, 
i naše oblečení a navíc jsme byly vyhoštěny z vesnice. 
Také jsme ztratily rodinu, přátele, a když jsme si chtěly 
postavit nový dům někde jinde, byly nám ukradeny 
cihly a dřevo na jeho stavbu.“

Meena a sunita jsou dvě sestry z Odishe, státu ve 
východní Indii. Vyrostly v hinduistické domácnosti a ve 
společnosti, která byla také neochvějně hinduistická. 
Sestry se dostaly k víře skrze křesťanský rozhlas.
„Poslech rádia byl naší bohoslužbou,“ říká Meena. 
„Bály jsme se nepřátelské společnosti (okolo nás), ale 
v roce 2006 jsme byly pokřtěny a začaly jsme navště-
vovat bohoslužby.“

Žádná tolerance. O rok později vesničané zazna-
menali na sestrách změnu a jejich víra vyšla najevo. 
„Vesničané se tedy setkali a jednohlasně se shodli, že 
křesťané ve vesnici nebudou tolerováni," vzpomínají 
sestry. „Zavolali našemu otci a tlačili na něj." Odpo-
věděl jim: „Dám jim k dispozici pokoj, jídlo ani oblečení 
však ne.“ „Nezamkl nás, ale museli jsme se o sebe 
postarat úplně samy. Celá vesnice nás odmítla, Bůh 
nám ale navzdory všemu žehnal.“

Sestry nadále žily ve vesnici a přežívaly jen tak tak bez 
podpory od své rodiny. Jednoho dne, o několik let 
později, sestry sbíraly drobné lesní plody okolo své 
vesnice. Najednou jim skupina hinduistických extremis-
tů zablokovala cestu. „Křesťané nemohou sbírat žádné 
plody," řekli Meeně a Sunitě. „Nemůžete čerpat 

ani vodu ze studny, ani používat cestu do vesnice!" 
Meena, Sunita a dvě další křesťanky uprchly do bezpečí 
na nedaleký kopec, kde se schovávaly asi do půlnoci. 
Téměř osm hodin slyšely extremisty křičet: „Kde jsou? 
Spalte je! Spalte je!“ 

Nakonec, když se dav rozptýlil a bylo již bezpečné vyjít 
z úkrytu, odešly všechny do jiné vesnice, zůstaly 
s místními věřícími a další den šly na policejní stanici. 
Policisté kontaktovali útočníky Meeny a Sunity a do-
hodli následné  “mírové setkání“.

Proč jste se staly křesťany? Když Meena vypráví tuto 
část svého příběhu, mluví tichým a pokojným tónem, 
zatímco její sestra poslouchá. „Když přišel den ("míro-
vého setkání"), šly jsme nejprve domů," říká Meena. 
„Přišla paní a začala nás zastrašovat." Když vypráví 
příběh, Meena stále slyší její obviňující posměvačný 
hlas: „Proč ses stala křesťankou?"

Sunita opět při vyprávění prožívá úzkost z prožitého 
traumatu. Mluvit o této zkušenosti je pro ni mno-
hem bolestivější než pro Meenu. Pozorně poslouchá, 
zatímco její sestra popisuje události. Ale očividně se 
chce také podělit se svým příběhem. Než promluví, 
zavře oči a tiše se modlí. 

„Když do našeho domu přišla žena z vesnice, křičela 
na nás, vzpomíná Sunita a její hlas se chvěje. „Proč 
jste se staly křesťany? Nechceme zde křesťany! Jděte 
do křesťanské vesnice.“ Udeřila mě třikrát. Přišlo 
mnoho dalších lidí. Moje sestra a já jsme se navzájem 
ochraňovaly, ale nešlo to. Sprostě nám nadávali.“ 
Obě dvě vyvedli ven z domu. Muži je začali bít bambu-
sovými holemi. „Myslela jsem, že umřu," říká Sunita. 
"Bití jsem vydržela v tichosti,  modlila jsem se k Bohu, 
dokud jsem neztratila vědomí.“ 

„Rozbili o má záda pět nebo šest bambusových tyčí," 
říká Meena. „Moje sestra se mě snažila ochránit, ale 
nemohla." Volala jsem v slzách k Bohu: „Děkuji, Pane 
Ježíši, prosím, odpusť jim - nevědí, co dělají.“

Útočníci nebyli překvapeni ani ohromeni tím, co slyší. 
Na útočníky to nijak nezapůsobilo. Někdo na sestry 
zakřičel: „Víme o Ježíši. Zemřel na kříži a stejně tak i vy!“ 

Než prišlo 
pronásleodvání...

open doors

Sunita má při vyprávění slzy v očích, mluví o událostech 
toho večera, zvlášť když láskyplně mluví o své starší sestře. 
„Stála mezi útočníky a mnou," říká Sunita. „Byla jako Ježíš, 
vzala na sebe veškeré jejich bití, které bylo určeno mě." 

„Odtáhli mě na okraj vesnice s úmyslem nechat mě zde 
umřít," říká. „Když jsem se probrala, hrozně mě bolelo 
zápěstí." Uviděla jsem zlomené zápěstí. Vstala jsem a 
opustila naši vesnici.“ 

Meena byla oddělena od své sestry sledujíc, jak ji táhnou 
pryč. „Jen jsem se modlila, aby se stala Boží vůle," vz-
pomíná Meena. „Jistě, bití bylo bolestivé, ale uvnitř jsem 
cítila obrovskou radost. Dostalo se mi cti trpět pro Ježíše!“ 

Slyšela přicházet ostatní, rychle se tedy schovala v kozím 
chlívku. „Útočníci mě minuli," pokračuje. "Viděla jsem 
je. Krčila jsem se v rohu. A jen jsem se modlila, aby moje 
sestra byla stále naživu a aby se stala Boží vůle. Řekla 
jsem mu: „Mohu zemřít nebo mohu svědčit. Kéž jsem 
tvým nástrojem, tvým živým svědectvím.“ 

Nakonec muži odešli. Krátce potom se těžce zraněné 
sestry sešly v domě jiné křesťanky. „Bála se nám však 
pomoci," vzpomínají sestry. „Řekla nám: „Pokud vás 
tady najdou, zabijí vás. Běžte do další vesnice.“ Našly 
tedy další křesťanskou rodinu, která jim poskytla 
útočiště a odvezla je do nemocnice.

vděčná za pronásledování? Sestry se přesunuly do 
jiné vesnice, ale jejich situace bohužel nebyla bez 
problémů. Navzdory všem těžkostem zůstaly věrné 
Kristu. Slovy Sunity: „Opravdu žijeme pro Krista. Znám 
jména těch, kteří nás pronásledovali a bili, stále na ně 
pamatuji a modlím se za ně.“

„Ostatní věřící jsou naší vírou povzbuzováni," dodává 
Meena. „A v naší staré vesnici se dějí skvělé věci. Jeden 
z našich bratranců na nás brutálně zaútočil, ale jeho 
postoj se úplně změnil. Není křesťanem, ale říká ostat-
ním, že se opravdu stydí za to, jak nás bil. A náš bratr 
nás nedávno oslovil. Mluví s námi přátelsky. Ostatní 
vesničané přiznali, že byli podněcováni policií, aby na 
nás zaútočili, nyní toho však velmi litují. Máme velkou 
radost. Bůh vyslyšel nejen naše modlitby a postavil se 
za naši věrnost, ale vyslyšel také modlitby mnoha lidí v 
Indii i mimo ni. Uvědomujeme si důležitost modliteb!" 

Přestože Meena a Sunita nyní žijí v jiné vesnici a nebyly 
zde zatím zbity, co uprchly, stále čelí každodennímu 
pronásledování. Nadávky a jiné formy diskriminace 
jsou velmi časté. „Když nás lidé častují sprostými 
názvy, bývá mi z toho někdy smutno," říká Meena. „Ale 
vždycky si pamatuji Boží zaslíbení a jeho lásku ke mně. 
Jsem nadšená, že mě pronásledují. Jsem velmi nadšená 
z Boha. Ne, nikdy se nebojím. Pokud bychom se bály, 
opustily bychom Krista již dávno." 
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Ztracený
v horách 

Příběhy z misie

Příběh, ze služby 
Johna a Edithy Stetz, 
kteří sloužili jako 
misionáři AOG v Asii 
více než 40 let.  

BSangho Kim už neměl sílu dál pokračovat v cestě. Bo-
hužel si musel připustit zoufalou skutečnost: ztratil se!
Jako třiadvacetiletý mladík a diakon si rozhodně nepřál 
přečkat noc uprostřed korejských hor, kde se zcela 
volně potulují divoké šelmy včetně lidožravých tygrů. 

Sangho kázal evangelium ve vesnicích v tamní oblasti, 
kde většina lidí uctívala nejrůznější modly a duchy 
přebývající ve stromech. Po měsíci evangelizačního 
putování se místních mužů ve vesnici zeptal na ne-
jlepší cestu domů. Netušil však, že jej tito lidé nesnáše-
li. Nesouhlasili s jeho vyučováním, kterým nabourával 
jejich starověké náboženství. Z pomsty jej tedy poslali 
zcela špatným směrem. 

Sangho se vydal podle rady vesničanů do hor a po 
dvou hodinách zcela vyčerpán neustálým stoupáním 
si udělal malou pauzu. Za celou dobu nepotkal ani 
živáčka a neviděl žádný dům. Aby se celá situace ještě 
zhoršila, začalo pršet. 

I přes setmění se Sangho plahočil dál. o půlnoci se 
ocitl v temném lese. V černo-tmoucí noci neviděl 
vůbec nic a studený říjnový vítr se opíral do jeho 
promoklého těla. Celý se třásl. Ze zoufalství padl na 
kolena a začal se modlit:

„Pane, jsem ztracen. Jsem zmrzlý a promoklý, vyčer-
paný a unavený. už nejsem schopen udělat ani jeden 
krok. Prosím, pomoz mi a ochraň mě před divokými 
šelmami. Prosím, nenech mě zde zahynout.“
Po těchto slovech se přikrčil ke stromu a usnul. Ně-

kolikrát se během noci probudil s pocitem, že ho něco 
šimrá na krku. Rychle se to snažil chytit s obavou, že 
se jedná o hada. Co však ucítil, bylo chlupaté jako 
ocas nějakého zvířete. 

opatrně se snažil nahmatat, co to vedle něj leží a 
pochopil, že je to urostlý asijský tygr, který jej přišel 
zahřát! Sangho se již na začátku právě obával hlado-
vého tygra, který přijde a sežere jej, ale namísto toho 
jej toto stvoření přišlo zachránit před zimou. 

„Díky, Pane,“ řekl Sangho. A opět v temně černé tmě 
zase usnul. Pokojně odpočíval až do ranního slu-
nečního svitu. 

S ranním rozbřeskem jakoby tygr pochopil, že jeho 
úkol skončil. Postavil se, na chvíli se ještě na Sanghoa 
zadíval a olízl jeho tvář. Nato Sangho rychle vyskočil 
na nohy, aby si svého nového přítele lépe prohlédl, 
zvíře však rychle zmizelo. 

Sangho pak konečně našel bezpečnou cestu domů. V 
následujících letech pastoroval v několika sborech 
Jižní Koreje a sloužil jako zaměstnanec v Yoido Full 
Gospel Church v Soulu. 

Během svého života často vzpomínal na tvora, který 
mu v osamělé temné noci přišel na pomoc. Netušil, 
jak se tam tygr objevil, ani kam odešel. Nicméně jed-
na věc je jistá: Nikdy nezapomene na to, jak ho Bůh 
zachránil. . 

Přeloženo z AG World missions
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