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Dá se říct, že Pán prstenů je kultovní kniha a film. Vz-
pomínáte si na scénku návratu čtyř Hobitů do Kraje po 
tom všem, co ve Středozemi zažili? (Můžete ji nalézt na 
YouTube: The Return of the King - Homeward Bound.)
Frodo, Sam, Merry a Pippin sedí mlčky v Hobitíně u piva, 
okolo to vře, lidi se baví, a oni se jen mlčky dívají jeden na 
druhého. Tito čtyři kamarádi vědí, že se o tom, co prožili 
v té velké Středozemi, nemůžou jaksepatří sdílet. Mají 
přece tak těžce přenositelnou zkušenost!

Podobně se často cítí misionáři, křesťané sloužící v jiné 
kultuře, kteří se vracejí domů do své země. Ve své potřebě 
vyjádřit, co všechno prožili, se dříve nebo později setkávají 
s nepochopením nebo s nezájmem. Každý misionář potře-
buje lidi, kteří mu budou opravdově naslouchat, někoho, 
kdo s ním projde, čím prošel. 

Návrat do země původu (v misiologické terminologii 
„re-entry“) s sebou nese různá úskalí. Misionář se učí 
reagovat na otázky typu „Jaká byla Afrika?“, kdy se očeká-
vá odpověď ve dvou třech větách. Dále, v případě prostoru 
pro prezentaci služby je pro misionáře výzvou, jak sdělit 
svůj příběh např. pěti let v pěti minutách. Podstatnou výz-
vou navrátivšího se misionáře je to, že se situace v rodině 
a v kruhu přátel změnila. Někteří již nejsou k dispozici, 
s jinými si není tak blízký. Změnila se i ekonomická situace, 
v českém případě k lepšímu, ale důsledky pro misionáře 
jsou zpravidla složitější, většina položek je v Česku dražší. 
Vrátit se do situace, kdy misionáři „ujel vlak“ v oblasti 
vztahů, v oblasti materiální a ohledně kariéry, a do toho, 
kam se za tu dobu posunul vývoj v jeho domácí církvi a 
v jiných oblastech, prostě není jednoduché.

V N.f.Nehemia poslední dobou každoročně vysíláme nové 
misionáře. Někteří se postupně – ať už nastálo nebo 
dočasně kvůli koronaviru – vracejí. Jsou zřejmě trochu jiní, 
než odjížděli, pobyt v jiné kultuře a velké potřeby služby, to 

vše je změnilo. Nezažili to, co my tady, co jsme 
neopustili domácí prostředí. Zažili něco jiného 
a potřebují naslouchat. Pojďme jim společně 
ukázat otevřenou náruč.

David Symon
člen Správní rady

 

Obsah

ÚvOdem

Otevrená náručˇ
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Birtukan naziv, abraham

Jmenuji se Birtukan Naziv a bydlím spolu 
se svými rodiči a starším bratrem. V deví-
ti letech jsem prostřednictvím podpory, 
kterou nabízí Nehemia, dostala příležitost 
chodit do školy. Tenkrát jsme na tom jako 
rodina byli dost špatně. Rodiče neměli 
žádné peníze, tudíž jsem si nemohla 
koupit školní uniformu ani školní potřeby. 
Chyběly nám peníze i na ty nejzákladnější 
potřeby. Cítili jsme beznaděj. Bylo těžké zapadnout 
mezi své vrstevníky, kteří do školy chodit mohli. 

Příležitost. Když jsme se tenkrát dozvěděli, že mi Nehe-
mia pomůže, cítila jsem se jako znovuzrozená a nesku-
tečně šťastná. Postarali jste se o mě. Dostala jsem školní 
uniformu i veškeré školní pomůcky a dokonce i 
hygienické potřeby. Směle jsem se připojila ke svým 
kamarádkám. Jsem vděčná svým milým sponzorům, 
že mi dali naději na lepší budoucnost. 

nyní je mi sedmnáct a jsem v 11. třídě. Mým snem je 
studovat vysokou školu, abych mohla být lékařkou. 
Mou touhou je také v budoucnosti pomáhat dětem, jako 
jsem já. Těm zranitelným a bezbranným dětem, které 
chudoba odstrčila na okraj společnosti. Tenkrát i nás 
mnozí přehlíželi a my jsme se cítili méněcenní, zoufalí 
a zklamaní, bojující s nemocemi a neschopní chodit do 
školy. Pak se však našel někdo, kdo si nás všiml a pomohl 
nám vstát. V budoucnu bych takto chtěla pomáhat i já. 

díky této podpoře i vašim modlitbám získávám větší 
smělost, ve škole se mi daří a ve společnosti svých ka-
marádů už nejsem tak stydlivá. Věřím, že jsem na 
správné cestě. Vzhledem k tomu, že má rodina byla velmi 
chudá, nebylo snadné chodit do školy pravidelně. Díky 
vám však chodím do školy každý den. Seznámila jsem 

se s dalšími dětmi v projektu, 
společně navštěvujeme cen-
trum, kde se mimo jiné dozvídá-
me i mnoho zajímavostí z Bible. 
Nyní jsem si jistá, že se Bůh stará jak o mě, tak i o mou 
rodinu. Jsem vděčná Bohu i svým sponzorům za jejich 
lásku a péči, za to, že mi pomohli zvítězit nad chudobou, 
mým velkým nepřítelem. 

Závěrem pár slov abrahama (našeho koordinátora na 
místě). Děti nejsou na zemi z pouhé náhody, ale jsou 
na světě s Božím záměrem. Bůh má s každým dítětem 
svůj jedinečný plán, který je potřeba podpořit a naplnit. 
Chudoba zabíjí v dětech sny. Skrze vaši podporu je však 
zaháněna do kouta. Sloužíme a pracujeme společně na 
tom, abychom v dětech rozvíjeli celistvou osobnost, aby 
se jednou samy postavily na vlastní nohy s odvahou své 
sny uskutečnit. S vděčností děkujeme za vaše laskavá a 
soucitná srdce, s jakými podpíráte a proměňujete životy 
dětí na okraji nuzné společnosti. 

Etiopské 
ovoce 

EtiopiE

Příběh dívky 
z našeho 
vzdělávacího 
programu. 

Současná fotografie  
s rodiči.

devítiletá 
Birtukan před 
nástupem do 

projektu. 
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Etiopie 
Opet v bouri 
nepokoju

miroslava Cásková

Jak jistě mnozí z vás víte, podporujeme spolu s vámi 
vzdělávání dětí ve městech Jimma a Kofele. Následné okol-
nosti zamezily přístupu k včasným a aktuálním informacím 
o dětech, za což se velmi omlouváme. Na informace z 
Jimmy stále čekáme (přišly pouze dopisy dětí). Situace 
ohledně pandemie mnohé věci (stejně jako v naší zemi) 
změnila (67 tis. nakaženo). Díky covidu přišla spousta lidí 
o práci, a následně to pak přineslo obtížnou finanční krizi 
mnohým rodinám. Školy a školky zůstávají zavřené a cesto-
vání do různých částí Etiopie je striktně omezeno. 

Pandemie však není v etiopii jediným problémem. Na 
konci června totiž došlo k plánované vraždě populárního 
etiopského zpěváka Hachalu Hundesa z kmene Oromo 
s cílem vyprovokovat oromyjský národ proti současnému 
premiérovi Abiy Ahimadovi (znovuzrozený křesťan), který 
se před dvěma lety zasloužil o Nobelovu cenu míru za 
ukončení dlouhodobého napětí s Eritreou. 

Prosím, modlete se! Zpočátku se zdálo, že základem 
nepokojů jsou etnické důvody, posléze se však ukázalo, že 
problémem je náboženský konflikt s cílem rozbouřit celou 
zemi. K nepokojům došlo i ve městě Jimma a vážným 
střetům se nevyhnulo mimo jiné ani město Kofele. Mno-
ho hotelů, rezortů, obchodních center, obytných domů 
a vládních budov bylo zdevastováno. Ve městě Shasha-
mene útočili i na křesťany. V tomto městě vypálili mnoho 

obchodních center, budov i aut. Byly vyrabovány obchody 
se zlatem, elektronikou, obuví, oblečením apod. Aktivisté 
vypálili nejméně 500 obchodů, srovnali se zemí 35 domů, 
4 školy a 245 rodin přišlo o svá bydlení a zůstaly na ulicích. 
Nyní se o ně stará místní církev. Také shořelo 89 velkých 
hotelů a bylo zničeno 115 aut a taxíků.

v regionu Oromia, jižně a jihovýchodně od hlavního 
města Addis Abeby bojovníci s puškami, mačetami, 
noži a kopími přejížděli v autech od domu k domu, aby 
vyhledávali a vraždili křesťany. Děti byly často svědky 
brutálních vražd rodičů. Některé skupiny byly dokonce 
vybaveny seznamy křesťanů, které jim poskytly místní 
orgány regionu Oromia. Se zvláštní horlivostí vyhledávali 
zejména lidi aktivně zapojené do života církve. Podle 
svědků v mnoha případech policie vraždám netečně 
přihlížela a na události nijak nereagovala. 

některé křesťany zachránila odvážná intervence muslims-
kých sousedů, kteří riskovali vlastní život, aby je ochránili. 
Extrémisti spálili nebo zdevastovali mnoho obchodů a 
domů patřících křesťanům. Tisíce dalších křesťanů, včetně 
osiřelých dětí, po traumatických zážitcích z regionu utekly. 
Útočiště křesťané našli v kostelech a kulturních centrech. 

nevládní organizace a charity se nyní snaží pomoct 
lidem při opravách domů a zajišťují pro ně jídlo, oblečení 
a hygienické pomůcky včetně desinfekce. Přes dva tisíce 
lidí zůstalo bez práce, zemřely desítky civilistů. 

ˇ
Bezhlavé 
vypalování, 
devastace, 
násilí, 
protesty... 

ˇˇ
o
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Jimma 
„Situace ohledně covidu se nyní vymyká kontrole. Přináší 
novou vlnu frustrace. Naše sbory jsou stále zavřené, 
nepřestáváme se však modlit s nadějí, že opět přijdou 
lepší dny,“ říká náš spolupracovník Abraham. 

„V srpnu jsem navštívil naše koordinátory přímo v Jimmě, 
nicméně s dětmi jsem se setkat nemohl. Vláda zakázala 
jakékoliv shromažďování, tedy ani v našem církevním 
středisku v Jimmě jsme se sejít nemohli. Není povoleno 
cestovat v hromadných prostředcích, aby se zamezilo 
šíření viru. Až doposud jsou však všechny děti 
v pořádku. Vzhledem k naší nedostatečné zdravotní péči 
lidé očekávají, že nakažených lidí bude stále razantněji 
přibývat. My však očekáváme mocný zásah našeho do-
konalého Boha, protože není v lidských silách ani v silách 
lékařů a vedoucích tyto věci změnit. 

Posílám alespoň pár fotografií, které zachycují rozdávání 
základní potravinové pomoci lidem z projektu. V první vlně, 
kdy nebylo možné nakoupit dostatečné množství potravin 
pro všechny rodiny (všechny větší obchody byly zavřené), 
jsme každé rodině dali 400 birrů (250 Kč) k zajištění potřeb-
ných potravin dle vlastní potřeby. Další setkání s rodiči 
proběhlo v srpnu na volném prostranství a každá rodina 
z projektu obdržela pytel mouky a desinfekční prostředky. 

Lidé jsou zmatení a z pandemie mají strach. Školy jsou 
stále zavřené, děti nemůžou volně pobíhat venku. Vlivem 
situace kolem covidu je také pravdou, že dívky vstupují 
předčasně do manželství. Většinou nemají na vybranou, 
protože je rodina není schopna uživit. Dětem v našich 
projektech však neustále poskytujeme poradenství a psy-
chosociální podporu. Pracovníci je povzbuzují a pomáhají 
jim lépe se vyrovnat s problémy, kterými procházejí. 

intenzivně pracujeme na proměně myšlení a přístupu dětí 
i jejich rodičů, abychom dívky od předčasného manželství 
ochránili a zabránili jejich neplánovanému těhotenství. 

Ano, svět prochází frustrací, na druhé straně si však reálně 
uvědomujeme, že Bůh je naším útočištěm i uprostřed té 
nejhorší bouře. Díky za vaše laskavá srdce a soucitné ruce, 
vážím si, že jste v tom s námi a pomáháte nám! I pro děti 
je to těžká situace, vaše pomoc jim však dodává naději. 

na podporu vzdělávání dětí a jejich rodin použijte 
prosím č. ú. 1057340/2060 nebo 100113352/0300, 
v. s. 1202 (Kofele), v.s. 1204 (Jimma). Pokud byste 
chtěli přispívat pravidelně na konkrétní dítě (500 Kč 
mesíčně), ozvěte se prosím na email: office@nehemia.
cz nebo na tel. 703 438 026.  

abraham

Aktuální situace v Jimmě v krátkosti také popisuje Abra-
ham - koordinátor vzdělávacího programu s dětmi.  
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matt. – vedoucí stanice v Loltepes. Posíláme mnoho poz-
dravů a velké díky všem sponzorům. Jsme opravdu vděční 
za vaši finanční podporu. Děti se po koronavirových 
opatřeních se znovu vracejí k nám do centra. Na začátku 
pandemie musel každý z nich zpět domů, a tehdy mnohé 
děti plakaly, že nikam nepůjdou. „Doma nemáme žádné 
jídlo, tady máme jídlo každý den, máme kde spát, máme 
všechno!“ Prostě je jim u nás dobře a my jsme vděční, že 
jim můžeme nabídnout takovou péči a zároveň sdílet pra-
vdu o věčné naději. Díky za vaši pomoc i za vaše modlitby, 
kterými nás podpíráte. 

Požehnaná úroda. Letos jsme navíc měli opravdu bohatou 
úrodu kukuřice, cukrové třtiny a fazolí. Mohli jsme proto 
navíc obdarovat některé chudé masajské rodiny v okolních 
vesnicích. Díky Bohu za takovou změnu oproti loňsku! 

Podařilo se nám také uskutečnit jedno důležité setkání 
s místními vedoucími. Týkalo se školy a ubytovacího 
střediska pro děti. Pořád totiž čelíme opozici, tedy místním 
lidem, kteří nám podkopávají nohy. Nicméně setkání 
dopadlo velice dobře a konečně došlo k zásadnímu ujed-
nání, že můžeme pozemek používat k misijním účelům. 

R. – učitelka angličtiny. Vlivem korony se i u nás celá 
situace ve škole změnila. Děti se v červnu  vrátily opět 
do školy, nicméně jsou nyní s výukou dost pozadu. Byly 
tři měsíce doma, a tak mají děti co dohánět. Vidím to 
i u svého předmětu - angličtiny, mám pocit, že vše, co 
jsem je doposud naučila, úspěšně zapomněly. A nyní nás 
všechny tlačí čas, protože na konci listopadu mají děti 
skládat zkoušky (končí školní rok). Prosím, modlete se 
s námi, ať můžeme školní rok s dětmi úspěšně dokončit. 

Vánoční sbírka 
pomohla překlenout 
těžké období nedo-
statku. Díky, že jste se 
přidali, a věříme, že 
s námi zůstanete 
i nadále. 

Tanzanie -
dobré zprávy

miroslava Cásková

tanzaniE

náročný byl také návrat dětí z vesnic do našeho uby-
tovacího zařízení. Velmi rychle sklouzly zase ke špatným 
návykům z domu, kde bydlí v hliněných chatrčkách. 
Takže opět musíme připomínat či učit hygienu, sprchy, 
praní prádla…  Obzvláště pro nováčky, kteří zde byli 
v centru jen chvíli a díky koroně se museli vrátit domů.

Ale i přesto, že práce tady na místě je velice vyčerpávající, 
Bůh nám dává dostatek síly k tomu, abychom vše zvládli. 
Naplňuje nás radostí i pokojem a jistotou, že práce s dětmi 
má do budoucna velký smysl. Vždycky, když se podívám 
na dětské radostné, usměvavé a milé tváře, tak si uvě-
domím, že jsou nadějnou budoucností Masajské stepi. 

Zrušený tábor pro masajské děti. Normálně tady 
začínají prázdniny na konci listopadu, vlivem celé situace 
se ale konec školního roku posouvá (z rozhodnutí tanza-
nijského ministerstva školství) až na 18. prosince. Takže 
máme dvacet dní navíc. Každý rok také plánujeme pro 
děti tábor, na kterém bývá 500 - 600 dětí, bohužel jsme 
jej pro tentokrát museli zrušit. 

Pomoc z česka. Zuzka S. plánuje do Tanzanie (za podpory 
svého vlastního sboru AC Lysá nad Labem) odjet na dlou-
hodobou misii. Vnímá povolání přinést prostřednictvím 
výuky angličtiny naději nejen dětem, ale také masajským 
ženám. Měla se letos také zúčastnit tábora pro děti, 
bohužel své plány musela změnit.  Nyní shání finanční 
podporu pro svou službu a intenzivně studuje svahilštinu. 
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Odchod by ji usnandilo, kdyby se našel někdo, kdo by 
převzal její stávající službu v misijní stanici v obci Sadská. 

Zuzka. Ano, Pán Bůh mě volá nejen k masajským dětem, 
ale nedávno mi řekl, že mě tam posílá, abych přinesla 
naději masajským ženám. Navíc jsem zázračně od září 
získala novou práci, díky níž mohu být flexibilní a tedy i 
případně vyjet na pár týdnů do Tanzanie (měla jsem jet 
teď v listopadu, ale opět je vše jinak).  Jsem přemožená 
radostí nad Božím zaopatřením. Když jsem si začala dělat 
velké starosti, jak to vše dopadne, řekl mi Bůh jednoduch-
ou větu: „Nech to na mně. Já se o tebe postarám.“ A tak 
stále vidím, jak vše dokonale zapadá do sebe, posílá mi 
neočekávané dary a učí mě kráčet po vodách. Díky všem, 
kteří mě již nyní podporují a nesou vše spolu se mnou. 
  
Pokud byste rádi podpořili práci mezi masaji, 
prosím, použijte č. ú. 1057340/2060, v. s. 1203. 
Pokud chcete podpořit Zuzku S. a její práci mezi 
masaji, použijte v. s. 2201. 

děti při sběru kukuřice
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Asi všichni se shodneme na tom, že modlitba má v misii – 
v domácí i v zahraniční – prioritní místo. Když očekává-
me průlom do duchovního světa, musíme mít za sebou 
někoho, kdo se za nás bude pravidelně modlit. Ještě jsem 
se nesetkal s misionářem, který by řekl: „Stačí, když se za 
svou práci modlím sám.“ 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 podílíte na evangeliu. (Fil 1: 3-4) Pavel byl vděčný 
za podporu těch, kteří se s ním podíleli na evangeliu. Mám 
za to, že tak jako lidé v Česku mohou být svou modlitební a 
finanční podporou požehnáním pro misionáře a pro místní, 
kterým on nebo ona slouží, tak mohou být misionáři záro-
veň požehnáním pro ty, kdo je podporují.

Během svého působení v Bosně jsem si odděloval tři 
hodiny týdně, prakticky jedno dopoledne, pro komunikaci s 
podpůrným týmem. Ne vždy se to pro množství práce daři-
lo, ale učil jsem se, že je to důležitá součást mé služby. Part-
nerství jsem se snažil nevnímat jednosměrně – abych díky 
financím podporovatelů mohl na misijním poli fungovat a 
díky jejich modlitbám aby Bůh něco skrze mě na misii dělal. 
To je určitě dobré, ale nemusí to tu končit. Osobně jsem 

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

1. Lidé se díky mému úsilí budování podpůrného týmu 
zapojovali více aktivně modlitebně a finančně, tudíž má 
místní služba mohla růst ve větší míře.
 
2. Lidé v Česku mohli být povzbuzeni ve své víře a vyburco-
váni k aktivnějšímu křesťanskému životu a své místní misii. 

3. Více krátkodobých týmů mohlo přijet a posloužit a 

4. několik dalších chytilo vizi a bylo nasměrováno do 
dlouhodobé práce na Balkáně a jinde. 

Věřím, že obousměrné partnerství je dobrý model 
k následování, který si mohou přivlastnit jak misionáři, 
tak podporovatelé. Jsem přesvědčen, že i misionář 
může být „podporovatel“ – finančně podporovat jiného 
misionáře nebo projekt a podobně jako Pavel se může 
modlit za ty, kteří modlitebně a finančně podporují jeho 
samého. Rád bych nás všechny povzbudil v růstu tohoto 
partnerství obousměrného dávání a přijímání. 

Obousmerné partnerství
david Symon

Komunikace a 
obousměrné 
partnerství 
k misii neroz-
lučně patří.

ˇ
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afRiKa

Jsou to celé tři roky od doby, kdy jsme začali pracovat 
na rozvoji misie ve Střední Asii. Na počátku to bylo pře-
devším o cestování, poznávání prostředí a hledání cest, 
jak bychom mohli vytvořit prostor pro další pracovníky. 
Tuto práci ztěžovala bezpečnostní situace a také mnoh-
dy extrémní životní podmínky v regionu. A hlavně bylo 
vše nové, neznámé a velmi nepřehledné.

Bůh nám ale nadpřirozeně otevíral cestu k místním 
lidem a církvím, které jsou jinak cizincům uzavřeny. A to i 
přes varování jiných a zkušenějších pracovníků, kteří zde 
žijí dlouhá léta. Očekávané obavy vystřídala vřelá přijetí a 
ochota sdílet se o Bohu a možné spolupráci. Zkušenější-
mi pracovníky to je považováno za projev Božího jednání.

Země bude naplněna poznáním Hospodinovy slávy, 
jako vody pokrývají moře. abakuk 2,14

Na základě Abakukovy vize vidíme Střední Asii jako 
suchou a vyprahlou zemi. Naše touha je, aby do regio-
nu přicházeli lidé, kteří budou posly Dobré zprávy 
o Ježíši Kristu. A aby se stali zřídly poznání Hospodinovy 
slávy. A s rostoucím počtem lidí svědčících o Kristově 
lásce a oběti bude růst i poznání slávy Hospodina.

a nyní od vize k realitě. Přiznávám, že práce jde mno-
hem pomaleji, než jsme předpokládali. Zájemců o stěho-
vání do Střední Asie není mnoho. A ti, se kterými už to 
bylo na spadnutí, se nakonec rozhodli neodjet. Přesto 
máme od minulého roku první rodinu v Kazachstánu a 
jednoho člověka v Uzbekistánu. Pánu Bohu jsme za to 
nesmírně vděční. Z nuly se tedy dostáváme k něčemu 
konkrétnímu. Navíc se další rodina připravuje na přesun, 
a tak bychom mohli mít v regionu další „zdroj živé vody“. 
Před několika dny jsme byli osloveni rodinou původně 
z Austrálie, kteří prožívají povolání do Kazašské Altaje. 
To je odpověď na naše modlitby, protože Altaj je jedním 

z regionů, za které se modlíme. Situaci ale opět ztěžuje 
to, že je to jeden z nejkomplikovanějších regionů po 
všech možných stránkách. Ale věříme, že pokud dává 
Pán Bůh povolání, dá nám najít i správnou cestu.

často se nás lidé ptají, co potřebujeme, aby mohla práce 
ve Střední Asii růst. Odpověď je jednoduchá. Potřebu-
jeme, aby se jednotlivci i sbory modlili k Pánu žně, aby 
poslal dělníky na žeň cíleně do Střední Asie. Potřebujeme 
křesťany, kteří prožijí povolání do jednoho z nejkrásněj- 
ších regionů na světě jak svou přírodou, tak i místními 
lidmi. Potřebujeme lidi, jako byli Jozue a Káleb, kteří viděli 
v bezvýchodné situaci příležitost k Pánovu jednání.

Vzhledem k citlivosti regionu nelze veřejně prezentovat 
informace tak, aby byly dohledatelné. Proto, kdyby se 
našli lidé nebo sbory se zájmem o tento region, prosí-
me, kontaktujte kancelář Nehemie, která vás na nás 
může nakontaktovat.

Pokud chcete podpořit práci ve Střední asii, prosím, 
použijte č. ú. 1057340/2060 nebo 100113352/0300, 
v. s. 2305.

Aktuální posuny 
v dění ve službě ve Střední Asii

Noví misionáři vyšli 
do nezasažených 
koutů Asie.

felagund

Střední aSie
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Potreba Biblí v Cíne
Potřeba Biblí v Číně za posledních deset let mnohoná-
sobně vzrostla. Vzrůstající pronásledování a restrikce 
však omezují tisk a distribuci Biblí. Proto je jich v zemi 
nedostatek. Některá omezení a důvody:

nová vlna pronásledování. Během koronaviru se ná-
boženský zákon zavedený v únoru 2018 ještě zpřísnil a 
spolu s ním přibyla další omezení. Církev musí vyučovat, 
respektovat a zachovávat myšlenky socialismu a komu-
nistické strany. Na veřejných bohoslužbách jsou instalo-
vány videokamery, jejichž záznamy kontroluje policejní 
ředitelství. Čínské orgány uzavřely síť domácích sborů díky 
tomu, že nabízejí finanční odměny (cca 1 500 Kč) každému, 
kdo je dovede na „místa nelegální náboženské aktivity“.

ničení Biblí a náboženského materiálu. V posledních 
měsících proběhly v mnoha sborech domovní prohlídky. 
Někteří křesťané byli zatčeni nebo zraněni. Bible a další 
křesťanské knihy byly zničeny.

čína reviduje Bibli. Vláda ve spolupráci s „oficiální“ církví 
přijala pětiletý plán. Záměrem je přepsat Bibli, ve které je 
rovněž třeba vzít v úvahu myšlenky buddhismu, konfucia-
nismu a komunismu.

všechny křesťanské aplikace a online biblické stránky 
jsou zablokovány. Čína v posledních měsících zastavila 
online přístup k biblickým materiálům. Všechny aplikace 
Bible, Bible online a související weby ke stažení byly 
celoplošně zablokovány.

Rostoucí sledovací aparát. Čína zavedla celostátní mo-
nitorovací systém. Prostřednictvím mobilního telefonu 
může sledovat každého člověka. To umožňuje vládě 
nerušeně mazat nebo pašovat data, křivě odsoudit atd. 
Křesťané tímto všudypřítomným sledováním trpí nejvíce.
Jak můžeme pomoci? Naše partnerská organizace AVC 
Švýcarsko má stále možnost tisknout a distribuovat 
čínské Bible za 115 Kč/ks. 

Kniha tohoto 
zákona ať se 
nevzdálí od tvých 
úst. Rozjímej nad 
ním ve dne v noci, 
abys mohl bedlivě 
plnit vše, co je 
v něm zapsáno. 
Potom tě bude na 
tvé cestě prová-
zet zdar, potom 
budeš jednat pro-
zíravě. Jozue 1, 8

avC Švýcarsko

čína

Pokud byste chtěli přispět na nákup a distribuci Biblí, použijte 
prosím č. ú. 1057340/2060 nebo 100113352/0300, v. s. 5301.

ˇ ˇˇ

10 NeHeMIA  INFO 



„vy jste teda stateční a odvážní! Ve vašem věku a někam 
se stěhovat! To já bych neudělala!“ To jsou nejčastější 
odezvy, když se bavíme s lidmi na téma stěhování. Abych 
pravdu řekla, vůbec nejsme odvážní a stateční. Prostě to 
tak nějak od našeho obrácení v životě máme. Neumíme 
v neděli jen tak sedět na shromáždění, ale rádi si „kom-
plikujeme“ život výzvami, které kolem sebe vidíme. 

Dveře na Ukrajině, kde jsme roky sloužili, se začaly 
postupně zavírat. Jejich práce se tam pěkně rozvíjí, 
sbory rostou i bez naší přítomnosti a dětské domovy 
fungují dobře. Stále jsme spolu s nimi ještě v kontaktu, 
a i když nás přemlouvají, abychom se vrátili, víme, že 
naše práce na Ukrajině již skončila. 

Bolest a nenávist. Na druhou stranu čelíme jiné výzvě 
ve zcela jiném prostředí. Říkáte si, že to bude klidná 
práce v malém sborečku o devíti členech, ve kterém 
jste navíc nejmladší a podle názoru místních životu 
ještě ani moc nerozumíte. Vše navíc v krásném městeč-
ku ve Slavonii s velkou českou menšinou, kde se hovoří 
česky. Začínáme si však uvědomovat, že práce v církvi 
je jen střípek z celé práce, která nás tady čeká. Hlavním 
důvodem, proč se chceme přestěhovat, je přinášet 
lidem pokoj, odpuštění a smíření s Bohem. Najednou 
je pro mne prorocké slovo o tom, že budeme přinášet 
uzdravení chorvatskému národu, mnohem srozumi-
telnější a uchopitelnější. Pán Bůh nám totiž posílá do 
cesty lidi, kteří se od nás ničím zvlášť neliší, když je však 
trochu více poznáte, zjišťujete, co si mnozí z nich nesou 
v srdci. Jsou to hlavně hluboká zranění, neodpuštění a 
nenávist způsobené válkou a rozpadem bývalé Jugos-
lávie. Žije zde mnoho válečných veteránů, ve kterých 
válka zanechala hluboké stopy. A když s těmito lidmi 
sedíte u stolu, přemýšlíte, jaké jsou asi jejich příběhy, 
kolik lidských životů bylo zmařeno, kolik bolesti válka 
přinesla a kolik hořkosti a nenávisti je stále v jejich 
srdcích. Jaké noční můry musí tito lidé prožívat, kolik 
zla zde bylo napácháno. A je vám z toho na nic. Taková 
srdce může uzdravit jen Pán Bůh, není žádný člověk, 
který by přinesl trvalý pokoj a odpuštění. 

danuše Bednářová

Co 
nás 
ceká
v Daruvaru?

Pak zase jindy hovoříte s Fanynkou jakožto nejstarší 
členkou sboru, která je usměvavá a plná vděčnosti. A to i 
přesto, že jí za války při výbuchu bomby zemřel zeť i 
s vnučkou v náručí a její dcera s další vnučkou byly těžce 
raněné. Nedávno pohřbila i svého syna, který se odvrátil 
od Boha. Nedokázal odpustit druhým a raději začal pít. 
Tato žena prožila život plný dřiny a těžkostí, ale v Boží blíz-
kosti, která jí dává sílu, již prožila více než 90 let. Kéž nám 
proto Hospodin dává moudrost, abychom uměli přinést 
dobrou zprávu o naději všem lidem (mladým i starším). 

má dvacetiletá práce v nehemii, kdy jsem měla na sta-
rost celé účetnictví a komunikaci s dárci, se nyní zdá být 
u konce. I když ne tak docela. Nyní bychom se společně 
s Vaškem měli stát nedílnou součástí naší misie a půso-
bení v Daruvaru.  Čelíme však další velké výzvě, o které 
se nikdy nehovoří lehce, a tou je naplnění finančního 
rozpočtu, abychom tam mohli pracovat a z něčeho žít. 
Čeká nás stěhování a život v jiných podmínkách. Proto, 
abychom mohli sloužit v Daruvaru, budeme potřebovat 
zhruba 67 tisíc měsíčně. V této částce je zahrnut proná-
jem bytu, cestovné, mzdové náklady, zdravotní i sociální 
pojištění. Moc rádi bychom vás proto tímto požádali 
o pomoc. Věříme, že pokud nás Pán Bůh do Chorvatska 
volá, budeme schopni společně s vámi tento rozpočet na-
plnit. Jsme si totiž jisti, že společně jsme všichni součástí 
jedné misie, přičemž jedni vycházejí a druzí je podpírají 
svými modlitbami nebo financemi, ale všichni máme 
stejný podíl. Stejně tak tedy potřebujeme i vaši mod-
litební oporu, která nám bude nejen v těžkých chvílích 
podpírat ruce. Připojte se tedy prosím k nám, abychom 
dobrou zprávu přinesli do Daruvaru společnými silami. 
Neboť jak zní jedna důležitá věta v kurzu Kairos: Jsme 
požehnáni, abychom se stali požehnáním. Naše stěhování 
plánujeme již v dubnu 2021.

PS: Pokud chcete na dovolenou k moři, tak u nás ubyto-
vání nehledejte, měli byste to na pláž ještě cca 300 km.

Pokud byste chtěli podpořit misii manželů Bednářo-
vých v Chorvatsku, použijte č. ú. 1057340/2060 nebo 
100113352/0300, v. s. 2101. 

CHORvatSKO

ˇ
Blíží se čas 
odjezdu.

Daruvar
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vím, že u tebe nastaly nějaké změny, kde nyní pracu-
ješ? V loňském roce jsem se dohodl s vedoucími AVC Ně-
mecko a Švýcarsko, protože pro mne neměli dostatečné 
využití, že ukončíme zaměstnanecký poměr. Nedlouho 
nato mě však oslovila organizace Vision for Asia a nabídla 
podporu při práci mezi uprchlíky v Německu. Proto jsem 
se také přestěhoval z Ochranova a nyní bydlím kousek od 
Norimberku v Německu. 

Jaro, ty jako vášnivý muzikant, zpěvák i kytarista stále 
hraješ a zpíváš? Ano, stále sloužím v seskupení Symfonie 
národů (Symphony of Nations), zkráceně „sons“, tedy 
synové a dcery jednoho Otce, s touhou přinášet národům 
prostřednictvím hudby radost a usmíření a následně pak v 
jednotě uctívat jediného Boha. Sloužíme tedy hlavně mezi 
uprchlíky v uprchlických táborech či na ulicích. 
Bůh mi k nim dal nadpřirozenou lásku, a ta je 
takovým hnacím motorem naší služby.

První půlrok v tomto roce však pro mě byl 
docela těžký. Procházel jsem osobní krizí a 
bolestí ze vztahu, měl jsem zdravotní problémy 
(stále mě trápí nosní dutiny a měl jsem jít na 
operaci), neměl jsem žádné peníze a navíc byly 
hranice do Čech zavřené, a tak jsem nemohl 
navštívit ani svou rodinu či přátele. Nemohl jsem ani 
pracovat na dokončení našeho arabského alba, a to mě 
frustrovalo. Takové období pouště. Pomohla mi však 
misijní škola, která zaměřila mou pozornost opět na Boha, 
a taky osobní přístup Antoana, mého osobního mentora. 

Jak tedy nyní pokračuje vaše služba v táborech?  
V současné době sloužíme nejvíce v Evropě, protože 
letos jsme nemohli nikam vycestovat. Nejvíce v Německu, 
ale práce mezi uprchlíky je nyní jiná. Mnoho uprchlíků 

zde žije více než pět let. Mají svá bydlení. A někteří se 
také obrátili a nyní sami slouží muslimům. Společně tedy 
chodíváme s kytarou do ulic, kde jsou uprchlická gheta a 
prostřednictvím hudby jim přinášíme naději, radost a dob-
rou zprávu. Scházíme se spolu s nevěřícími na skupinkách 
a pořádáme kurzy Alfa, vyučujeme základům křesťanství 
a budujeme přátelství.

Studna uctívání. Když jsem byl před dvěma lety v uprch-
lických táborech v Iráku, Bůh mi dal vizi, kterou bych chtěl 
naplnit. Viděl jsem studnu uctívání, kterou Bůh kope. Viděl 
jsem, jak Bůh přivádí Ismaele ke studni Izáka. A uctívání 
si chce Bůh použít jako nástroj ke smíření mezi těmito 
národy. A stejně jako se Bůh postaral o Hagar 

a Ismaele, cítím, že bychom se nyní měli o tyto 
národy postarat a sloužit jim. Proto bychom jim 
skrze „Sons“ chtěli prakticky pomoct a zároveň 
se spolu s nimi i radovat a tančit. A Arabové jsou 
velmi citliví na hudbu a jsou zvyklí prostřednic-
tvím hudby vyjadřovat i své emoce. Ve smíření 
vidím obrovské požehnání a moc. Mnohokrát 
jsme již zažili i povzbudivá setkání tohoto druhu. 
Například se na česko-německých hranicích sešly 
regionální církve a společně chválily a modlily se 

za usmíření mezi Čechy a Němci. Nebe zde bylo skutečně 
otevřené. I nevěřící plakali a chtěli odevzdat srdce Bohu. 
Věřím, že i skrze chválu může přijít vítězství nad islámem a 
smíření mezi lidmi v této kruté válce. 

vím, že jste natáčeli album s arabskými chválami, jak to 
dopadlo? Již loni jsme začali pracovat na novém CD. Po 
nejrůznějších peripetiích, těžkostech, frustracích, kdy jsme 
museli mnohé stopy nahrát znovu, jsme letos konečně 
album dokončili a mám z něj velkou radost. Chceme 

Symphony of Nations
Smíření národů

Jaro féneš

Chceme skrze 
chvály přinést 
lidem, kteří 
sedí v krajině 
stínů smrti, ra-
dost a naději.

Jaro Féneš 
s horlivostí slouží 
jako hudebník 
převážně uprch-
líkům, tedy lidem 
rozdílných kultur. 
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skrze ně přinést lidem Boží radost. Těm, kteří sedí v krajině 
stínu smrti, lidem v kempech nabídnout něco, co je rozra-
dostní, rozpohybuje a dodá naději. Sám jsem přemýšlel, co 
mě nejvíce pozvedne a uzdraví? Boží pokoj, radost a přijetí, 
a to lze najít pouze v Bohu, proto jsme takové album 
nahráli. Není to worship ani pop, rock či folk, ani arabská 
hudba, je to prostě hudba národů, která oslavuje Krista, 
protože Bůh miluje národy a miluje, když se národy spojí 
a společně jej uctívají. Toužím jim sloužit a modlit se za ně. 
Mám naději, že si Bůh tento projekt použije. 

na čem se dále podílíte? Nabízíme sborům koncerty 
a semináře. Vytáhneme církve ven z budov a společně 
prostřednictvím koncertů trávíme čas mezi nevěřícími 
někde v parku. Česká církev totiž potřebuje být mezi lidmi 
a milovat hříšníky. Prostřednictvím seminářů pak hovoříme 
o tom, jak chválit jako jedno tělo, jak psát nové písně či jak 
zapojit lidi do uctívání. 

Zajímavý seriál. Taky jsme měli možnost se účastnit projek-
tu opírající se o dílo J. A. Komenského. Od listopadu na ČT 

bude vysílán 30 dílný animovaný seriál 
Labyrint světa a ráj srdce, na kterém jsme 
společně pracovali s Davidem Loulou. 
Animaci dělal Adam Parma a my jsme 
k tomuto seriálu nahráli hudbu a 
s dabingem pomohli J. Lábus a O. Kaiser. 
Doporučuji ke zhlédnutí! 

Roma music. Ještě pracujeme v Chebu 
na takovém zajímavém projektu. Pět let 
jsem pomáhal na romských táborech 
s dětmi a při nich skládal dětem tábo-
rové písničky. Ředitelka organizace Karo 
si na mě v této souvislosti vzpomněla a 
oslovila s prosbou o pomoc s romský-
mi dětmi na ulici. Vytvořili jsme proto 
projekt s názvem CD Rom (Roma music). 

Cílem je scházet se s dětmi z ulice, zpívat s nimi a vybrat 
z nich 20 nejtalentovanějších, s kterými pak nacvičíme 
křesťanské chvály, a německý symfonický orchestr by nás 
společně doprovázel. Když se o tomto projektu dozvěděl 
starosta Chebu a zjistil, proč to všechno děláme, nabídl 
nám i finanční podporu.

Jak by vám druzí mohli pomoct? Modlitbou a praktickou 
pomocí. Protože ona proměňuje atmosféru nejen kolem 
nás, ale i v nás. Protože když se modlíme i za islámský svět, 
tak Bůh mění náš postoj a dává nám k těmto národům 
lásku a touhu jim sloužit. Jakkoliv. Modlitba je prostě základ. 
Druhý způsob je skrze pohostinnost a praktickou pomoc. 
Pokud nechceme být jen návštěvníky shromáždění, hledá-
me, co od nás Bůh žádá. I Kristus mnohdy trávil čas 
s lidmi a jedl s nimi. Připojte se tedy k nám a k naší službě! 
Společně vyjdeme do ulic přinášet lidem naději.

Díky za váš zájem a budu opravdu velmi vděčný za vaši pod-
poru modlitební i finanční. A pokud naše služba oslovila 
někoho z vás, budeme moc rádi, když se k nám připojíte! 

Pokud byste chtěli podpořit službu Jara féneše,  
prosím, použijte  č. ú. 1057340/2060, v. s. 2304. 

Kairos v Havírove
1. část: 6. – 8. listopadu (pá 16:30 – 19:00, 
so 8:30 – 19:00, ne 11:30 – 19:00)
2. část: 11. listopadu (16:45 – 20:30)
3. část: 20. – 22. listopadu (pá 16:30 – 19:00, 
so 8:30 – 19:00, ne 11:30 – 19:00)

Kurzovné 950 Kč + popřípadě ubytování a strava. 
Přihlášky posílejte spolu se zaplacením zálohy 500 Kč 

do 30. října, po termínu 1 100 Kč. Kurz je velmi intenzi-
vní, proto si neplánujte žádné další aktivity. Počítejte s 
vaší účastí po celou dobu, abyste neztratili návaznost. 
Jedna kapitola navazuje na druhou a byla by škoda, 
kdybyste o některou její část přišli. Na konci kurzu pak 
obdržíte certifikát.  

Přihláška: www.kurzkairos.cz nebo na tel. 703 438 026.

ˇ ˇ
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Manželé P. se vrátili na krátký čas do ČR. V arabském světě se postupně adaptují 
a učí novému jazyku i kultuře. Postupně navazují kontakty s místními lidmi...

Skoro po čtrnácti měsících jsme se vrátili na návštěvu 
ČR ze Středního východu, kam jsme odjeli s dvou až 
tříletým cílem učit se arabský jazyk a být v arabské 
kultuře za účelem adaptace. Poté bychom se měli pře-
souvat dál, dá-li Bůh, a to směrem do oblasti Perského 
zálivu. Rádi bychom zkusili vyjádřit, co jsme za onu 
dobu prožívali jako rodina z různých stran. 

asi nejtěžším obdobím pro nás byly první tři měsíce, 
kdy začal určitý režim – týmová setkání (americký tým), 
škola (arabský jazyk), škola naší tehdy ještě čtyřleté 
dcery, služba s týmem, návštěvy místních lidí, do toho 
jsme moc nespali (vlivem horka) a zvykání si na zvuk 
z mešit, který nás pravidelně v noci budil (a stále budí). 

nejtěžší z toho všeho asi bylo, když naše dcera začala 
chodit do místní školky. Neznalost arabštiny a angličtiny 
pro ni byly velkou a složitou bariérou. V prvním týdnu 
ji učitelky při našem odchodu musely držet, Melanie 
plakala a chtěla pryč a my museli rychle odejít, aby to 
bylo co nejméně bolestivé pro nás všechny. Po jednom 
až dvou týdnech už „jen“ plakala ráno ve školce a někdy 
ještě i doma u snídaně. Po třech měsících jsme však 
mohli vidět změnu. Jsme vděční Bohu, že i skrze toto 
období nás provedl, že nás nesly modlitby Božího lidu. 

Kultura v kultuře. Čelili jsme i různým výzvám, ale s 
jednou z nich jsme tedy moc nepočítali. Netušili jsme, 

že pro nás setkání s místním americkým týmem nebude 
„odpočinková záležitost a načerpání“ (jak to popisují 
Američané v týmu mezi sebou), ale vyčerpávající čas 
jak po jazykové, tak i kulturní stránce (ale toto je naše 
zkušenost a nemusí platit pro všechny lidi). 

Byť s manželkou mluvíme anglicky, stále je pro nás 
angličtina druhým jazykem, přes který se nyní ještě 
učíme arabsky, a to je opravdu náročné. Museli jsme 
si taky přiznat, že i americká kultura je jiná a být v čistě 
americkém týmu je něco jiného, než v mezinárodním 
(není to stížnost vůči Američanům, jen konstatování, 
protože jsme nečekali, že budeme čelit dalšímu kul-
turnímu šoku i s touto skupinou lidí). 

díky Bohu jsme však všechny věci zvládli. Vnímali 
jsme Jeho vedení a provázení. Obecně jsme se snažili 
mít za všech okolností postoj vděčnosti. Věděli jsme, 
že nás Bůh povolal a že nás povede dál a bude nás zase 
připravovat na budoucnost.

Radosti jsme prožívali, když nás Bůh konkrétně vedl, 
komu a jak předat Bibli v arabštině (aniž bychom v té 
době znali něco arabsky), prožívali jsme takové nad-
přirozené navazování vztahů se sousedy v domě, kde 
bydlíme, a obecně jsme se opravdu radovali, že můžeme 
být v centru Boží vůle – mezi muslimy a vyvýšit jméno 
Ježíše Krista a jeho božství tam, kde je popíráno. 

mP

Arabský poloostrov 
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(možnost zasílat dary i v jiných měnách než jen v CZK.)
  čSOB Havířov • číslo účtu: 100113352/0300

quANtuM SolIDuM Projekty Nehemia  
a variabilní symboly:

1000 HumanitáRní PROJeKty
1001 Fond náhlé pomoci
1002 Irák - pomoc Jezídům
1003 lékařská pomoc dětem
1004     Perské Bible - Írán
1009 ukrajina – uprchlíci  
1010     Pomoc uprchlíkům - obecný
1101 Kavkaz – kráva do každé rodiny
1120 ukrajina – dětské domovy
1202 Děti Etiopie – Kofele
1203 Děti tanzanie – Masajové
1204 Děti Etiopie – Jimma
1301 Severní Korea – pekárna
1302 Čína - vodovod
1303 Čína - humanitární pracovníci

2000 miSiOnáři
2101 Chorvatsko – Václav Bednář
2102 David Symon
2103 Moldavsko - práce s dětmi
2201 tanzanie - Zuzka S.
2202 Čad - Kateřina P.
2301     Asie - Vretonkovi  

2302 Misijní práce mezi persky mluvícími lidmi
2303 Wojnarovi
2304 Jaro Féneš
2305 Felagund - misie ve Střední Asii
2307 Eliška - jižní Asie
2308 MP - arabský poloostrov
2309 "K" - Asie
2501 thomas a Marcela Hemphilovi

3000 PROJeKty PRaKtiCKé POmOCi
3205     Pracovní výjezd na Sibiř
3301 Izrael – obnova lesů na Karmelu

4000 ROZvOJ KRátKOdOBé miSie

5000 POdPORa náR. CíRKví a PaStORů
5101 ukrajina – pastor Pavel Golub
5102 ukrajina – podpora romských pastorů
5103 ukrajina – pastor Konstantin Melnik
5104 ukrajina - Doněcká oblast
5201 Etiopie – evangelisté tFM
5202     Etiopie – farma
5203     Etiopie – Bible 

5301 Čína – Bible pro Čínu
5302 Jakutsko – Ilja a Aňa

6000 SPRáva PROJeKtů a PROvOZ ORgan.
6004 Neurčené dary
6410 Mzdy a dotace na mzdy

8000  SeRviSní POdPORa miSie
8104  Vzdělávací kurzy Kairos a akce
8201  Časopis Nehemia INFo

Sponzor:

WWW. quANtuMSolIDuM.CZ

Rozšíření naší rodiny. Velkou radostí a vděčností bylo 
pro nás narození naší druhé dcery Mii. Narodila se 
v lednu tohoto roku na Středním východě zdravá i přes 
prognózy doktorů, že budeme mít nemocné a handi-
capované dítě. Věřili jsme, že i s těmito prognózami 
máme odjet a důvěřovat Bohu, že On má stále vše 
pod kontrolou. Jemu vzdáváme chválu a děkujeme Mu, 
že se skrze to oslavil, a osobně věříme, že naši dceru 
uzdravil (ale to je jiný příběh).

Nemůžeme říct, že bychom chtěli něco do budoucna 
změnit či dělat jinak. Možná spíše cítíme, že ačkoliv 
jsme lidé nedokonalí, Bůh vše předem připravil a my 
jsme se Ho v celém procesu snažili poslouchat a dů-
věřovat Mu. Vlastně nás to budovalo, ne vždy to však 
bylo jednoduché. Naopak upřímně vyznáváme, že ačkoliv 
můžeme mít zkušenosti, ve kterých jsme dokázali obstát 
a věřit, přicházejí chvíle, kdy jsme schopni jednat přesně 
opačně. Z tohoto nás Bůh usvědčil před pár týdny. 

To, co bychom opravdu chtěli měnit, jsou postoje našich 
srdcí, které mají tendenci někdy pochybovat a nedů-
věřovat i přes to všechno, co jsme už mohli s Bohem 
zažít. Mnohdy je víra opravdu jen o tom věřit a neřešit 
různá „pro a proti“ nebo „logiku věci“. 

Kéž v nás tedy může skrze různé okolnosti stále růst víra 
i důvěra v Něj. Kéž je to vše na Boží oslavu.

Pokud byste chtěli podpořit službu mP,  prosím, 
použijte  č. ú. 1057340/2060, v. s. 2308. 

Požehnání manželů P. před vysláním na misii. 
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Žili jsme 
spolu, 
zemreme 
spolu 

Realita spjatá 
s životem lidí 
v Iráku.

iRáK

I v Iráku se slaví několik svátků jako vzpomínka na tra-
gické události, kterými si země prošla. V srpnu si země 
připomínala začátek genocidy Jezídů pod vedením ISIS. 
Samotné Jezídy zradili i jejich muslimští sousedé, se 
kterými vyrůstali bok po boku. tito sousedé se přidali 
na stranu ISIS a společně pak Jezídy vraždili.  Nyní by 
se Jezídové mohli opět do svých domovů vrátit, mnoho 
z nich má však stále obavy právě ze svých muslimských 
sousedů, kteří je tenkrát zradili a neměli problém 
se proti nim postavit.

genocida anfal. Jiný svátek zase připomíná den, kdy 
na pokyn Saddáma Hussaina bylo vyvražděno několik 
kurdských vesnic v oblasti Barzan. V rámci genocidní 
kampaně Anfal tehdy zahynuly tisíce Kurdů. S touto 
tragickou událostí je spojen i velmi silný příběh asy-
rského křesťana jménem Koshaba Johanana. 

Johananova odvaha. Irácká armáda tenkrát v oblasti 
Barzan shromáždila všechny muže, ženy i děti a naložila 
je na dodávky, které je měly vyvézt na poušť, kde je če-
kala poprava. Před nástupem do vozu ještě jeden důsto-
jník kontroloval lidem doklady a právě na Johanana 

pokynul a řekl: „ty jsi křesťan. Sundej si z hlavy jamadan 
(tradiční kurdská přikrývka hlavy v červené barvě, něco 
jako turban) a běž pryč. Vy nejste náš cíl. Dostali jsme 
jasný pokyn zatknout všechny Kurdy v těchto vesnicích.“ 

Starý Johanan odpověděl: „Já si jamadan nesundám.“ 
Důstojník mu odpověděl: „Všichni tito lidé budou popra-
veni, buď rozumný!“ Johanan odpověděl: „Žili jsme spolu, 
zemřeme spolu. Jamadan neodhodím.“ Vzali tedy starého 
muže i s jeho sousedy a přáteli a společně je popravili. 

vzorem pro ostatní. Nikdo nemá větší lásku než ten, který 
položil život za své přátele. učinil pravý opak toho, co výše 
muslimští sousedé. Byl příkladem člověka, který nezradil 
své přátele a zůstal s nimi až do konce. 

V tento den zemřelo v Barzanu 8 000 mužů a žen. 
Celkový počet zabitých však přesáhl 182 tisíc a při tom 
bylo zničeno více než 5 tisíc vesnic. Vše jen proto, že byli 
Kurdové. Slovo anfal je z Koránu z kapitoly Anfal, což 
znamená "kořist války", a bylo mottem namířeným proti 
civilistům v oblasti Kurdistánu. 

B. W.

ˇ
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