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Pán Bůh nás všechny pobízí se slovy: „Dal jsem tě za světlo 
pronárodům, abys byl spása má do končin země.“ (Iz 49,6) 
A pak jinde čteme o lidech bydlících v temnotách, v krajině 
stínu smrti (Mt 4,16). Ze statistik víme, že jich je stále ještě 
více než 3 miliardy! „A žeň je veliká,“ říká Ježíš, „ale dělníků 
málo.“  Zarazila mě jedna myšlenka… Nemodlete se za žeň, té 
je dostatek. Modlete se za dělníky, těch je zoufale málo! 

Někteří dělníci s radostí vyšli, ale jiní jsou již schvácení a 
s nadějí vyhlížejí posily. A tak přemýšlím nad největší překáž-
kou, která nepouští dělníky na žeň. Isabela Kunhutová (mi-
sionářka v Číně) řekla, že největším problémem je to, že lidé 
nereagují. Tenkrát napsala: „Věřím, že Bůh v každé generaci 
povolává dostatek mužů i žen k evangelizaci všech doposud 
nezasažených národů na zemi. Kamkoli jdu, setkávám se 
s lidmi, kteří mi říkají: ,Když jsem byl mladý, chtěl jsem být 
misionářem, ale místo toho jsem se oženil.‘ Jiní říkají, že je 
rodiče odrazovali nebo že měli jiné důvody. Ne, není to tím, 
že by Bůh nepovolával, ale tím, že lidé nereagují.“

Ani já jsem nezareagovala hned na první výzvu. Potřebovala 
jsem jich několik, než jsem si uvědomila, že Pán Bůh cílí 
především na mé srdce. I skutečnost, že si chce použít právě 
mne! Není to příkaz, je to jako dar, podělit se o to nejvzácně-
jší, co v životě mám, je to nabídka s hlubokým přesahem. 
Jsem ale vděčná, že se situace v našich sborech mění a lidé 
začínají reagovat. Přispívají k tomu i kurzy Kairos. 

Kéž je i tento časopis a myšlenky v něm pro nás jakousi 
výzvou, závlahou, pravidelným přísunem Božího deště či 
inspirací, které nás pobídnou k pozitivní reakci na Boží volání 
a dají touhu vykročit i ochotu změnit i některé zkostnatělé 
názory či náboženské pohledy. Kdo ví, zda lidé v krajinách 
smrti nečekají právě na dar v podobě Dobré zprávy zrovna 
z tvých úst. Aby dělníků mohlo přibývat a ti, co již vyšli, nebyli 

sami. Nechme se tedy inspirovat…

M. Cásková
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Úvodem ...

Vzhledem k aktuální situaci vyhlašuje NF Nehemia sbírku na 
pomoc Afghánistánu ve spolupráci s naším partnerem Shel-
ter Now International, který v zemi působí déle než 38 let.

Výtěžek sbírky bude použit na akutní pomoc při 
evakuaci místních Afghánců do bezpečí. Budeme 
potřebovat finance na transport, ale také prostředky 
na nové bydlení pro ty, kteří museli svou zemi ze dne 
na den opustit a přišli o všechno. 

Z oficiálního prohlášení Shelter Now International.
Celý Afghánistán má nyní novou vládu, která je v rukou 
Tálibánu. Jsme rádi, že i přes zcela nepříznivé okolnosti v 
zemi se nám daří udržet v chodu alespoň některé z našich 
40 projektů, zatímco jiné byly pozastaveny. Nyní čekáme, 
které z nich budeme schopni opět otevřít. Nová vláda 

slíbila neziskovým organizacím, že ve své práci budou moci 
nadále pokračovat. Uvidíme, zda dodrží svá slova. Již v 
minulosti jsme ve spolupráci s bývalou tálibánskou vládou 

zrealizovali mnoho našich stěžejních projektů. 

Jsme si jisti, že naše dosavadní práce v Afghánistánu 
nebyla marná. Za celou dobu našeho působení jsme po-
mohli mnoha tisícům Afghánců. Podařilo se nám zajistit 
potravinovou pomoc potřebným, tisíce dětí mají přístup 
ke vzdělání. Otevřeli jsme několik zubních klinik a půl mi-

lionu Afghánců žije v domech, které jsme jim pomohli posta-
vit. V neposlední řadě se nám podařilo zajistit pro stovky tisíc 
lidí přístup k pitné vodě. Naším cílem jsou především samotní 
Afghánci, kterým se snažíme pomáhat v jejich potřebách, a to 
tím nejlepším dostupným způsobem. Budeme vděční, když 
při nás budete i nadále stát. 

Afghánistán

Mé slzy
Shelter Now

Chceme 
dostat naše  
přátele do 
bezpečí.

Akutní pomoc pro ty, 
kteří jsou v nebezpečí.

NF Nehemia již poslal na pomoc prvních 500 000 Kč. Číslo 
účtu sbírky afghánistán 2021: 1057340/2060, v. s. 1011. 

afghánistán
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Evangelisté
Jsem vděčen za vaši účast na díle evangelia od prvního dne 
až doposud a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré 
dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Fp 1, 5-6

Nejprve bych vám chtěl z celého srdce poděkovat za 
vaši dlouholetou podporu. Vážím si vašich otevřených 
srdcí a žehnajících rukou, které aktivně pomáhají našim 
evangelistům v naplňování jejich potřeb. Jsem také vděčný, 
že nám stojíte po boku a společnými silami zde můžeme 
bezúhonně, pokorně a odhodlaně rozšiřovat Boží království. 
Jsme opravdu vděční, že s vámi můžeme spolupracovat.

Tuto zprávu píšu u nás v zemi za ne zrovna příznivých 
podmínek. Válka v Tigraji, ekonomická inflace a s ní spojený 
nárůst všech cen i pandemie covidu výrazně ovlivnily naše 
misijní působení. Navzdory všem okolnostem však v naší 
misijní práci neustáváme. Bůh nám prokazuje svou milost, 
chrání nás od zlého, a tak i nadále smíme misijně působit a 
sklízet Jeho ovoce.  

dopad naší práce. Za posledních 12 měsíců jsme spolu s 
našimi evangelisty oslovili téměř třináct tisíc muslimů. Něk-
teří s nadšením naslouchali, jiní afektovaně útočili. Celkově 
uvěřilo 734 lidí, kteří následně prošli vyučováním základů 

křesťanství spolu s učednictvím. Za poslední tři měsíce 
jsme pokřtili 83 lidí pocházejících z muslimského prostředí. 
Během tohoto času jsme založili 51 nových domácích sku-
pinek. Pravidelně se spolu scházíme k modlitbám, máme 
společná shromáždění a studujeme Bibli. Přesto si stále 
uvědomujeme, že je to především Boží práce. Jsme však 
vděční, že si nás Bůh vybral, abychom se i v takto obtížné 
době mohli podílet na Boží sklizni. Jsme připraveni pracovat 
tak dlouho, jak dlouho nás Pán Bůh bude potřebovat. 

Tréninkový program zakládání sborů. Studium Bible 
považujeme v naší službě za klíčové, stejně jako následné 
vyslání evangelistů do nezasažených částí našich regionů s 
cílem založit sbor. Vlivem finančních problémů jsme letos 
toto tréninkové centrum neotevřeli, ale modlíme se za to.

misijní škola. V mezikulturní misijní škole jsme 
však letos vyškolili 25 studentů, kteří jsou připra-
veni vyjít jako misionáři do nezasažených míst.

Podnikání na misii. Již před šesti lety jsme 
otevřeli farmu s cílem prodávat kravské mléko 
(nyní máme 15 krav) a z výtěžku podporovat 
naše evangelisty. K tomu jsme před dvěma lety 
otevřeli farmu se slepicemi (nyní jich máme 1000). Bohužel 
vlivem inflace a nestabilním cenám na trhu (zdvojnásobily 

Další povzbudivé zprávy z práce místních 
etiopských pracovníků. 

moti

Pokud byste chtěli podpořit práci evangelistů v Etiopii, 
použijte prosím č. ú. 1057340/2060, v. s. 5201. 

Bůh nám       
prokazuje 
svou milost, 
a tak i nadále             
pokračujeme 
v naší usilovné 
práci.

MisiEEtiopiE
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Další povzbudivé zprávy z práce místních 
etiopských pracovníků. 

se ceny krmiva) náš zisk není 
tak velký, jak jsme očekávali. 
Nicméně nejsme ve ztrátě. 

modlitební potřeby:

Prosím, modlete se za naše 
evangelisty, často čelí ducho-
vním tlakům a pronásledování ze 
strany radikálních muslimů. Kéž je 
Pán Bůh ochrání, zmocní i posilní.

V zemi stále stoupá islámský radi-
kalismus ve snaze ovládnout zemi 
politicky, ekonomicky i vojensky. 
Křesťané, a tedy i nově uvěřivší z 
muslimských kruhů, jsou v tomto 
ohledu značně ohroženi. Prosím, 
modlete se za jejich ochranu. Kéž 
Bůh sám zjeví v naší zemi svou 
svrchovanou moc. 

Vidíme také, že Bůh je v čase pan-
demie skutečnou a jedinou pomocí 

a východiskem. Modleme se, aby naši evangelisté byli i v 
tomto období úspěšní a mohli zasáhnout nezasažené. 

máme velké potřeby, co se týče dopravy. Někteří evange-
listé docházejí do nově vzniklých skupinek a věnují se lidem, 
ale musí ujít velmi dlouhé vzdálenosti  - chodí převážně pěšky, 
a to mnohdy i více než 8 h denně. Jeden z našich evangelistů 
je na cestách 19 hodin, aby se dostal k nově obráceným 
muslimům. Budeme tedy vděčni za vaši podporu. 

Prosím, modlete se také za nedávno pokřtěné křesťany, aby 
mohli duchovně růst a brzy byli pevně zakořeněni v Božím 
slovu a stali se požehnáním pro další.

Modlete se také za naše pracovníky, kteří koordinují celou 
misii. Potřebují moudrost, dovednosti i poznání, aby byli 
vzorem pro druhé a efektivně a dobře vedli celou službu 
správným směrem. 

Prosím, modlete se také za naši politickou situaci a konflikt 
na severu a západě Etiopie. Za pokoj a stabilitu v zemi.

Budeme nadále vděční, když nás v naší službě a úsilí bude-
te podporovat svými modlitbami i svými financemi. 

EtiopiE

a: Děkujeme Ti, Bože, za to, že jsi nám poslal do cesty tak 
velkorysé a laskavé lidi, kteří s námi v této těžké době stojí. 
Chválíme Tě, Bože, za to, že jsi s námi i v tak  těžkém čase. 
Patříme Tobě. Tito lidé byli ochotni při nás stát, podepřít 
nás i povzbuzovat nás tímto ve víře. 

Z celého srdce vám děkujeme za vše, co jste pro nás i pro 
naši dceru udělali. Ať vám Bůh velmi požehná všude tam, 
kde potřebujete. A tak jako podporujete vy nás, kéž i vás 
Bůh ve všem podepírá. 

Kala: Neumíme ani slovy vyjádřit naši vděčnost! Kéž vám 
Bůh vynahradí vše, co jste pro nás udělali. Jsme opravdu 
vděční, že vás máme, takové Boží muže a ženy, jako jste 

Poděkování 
přímo z úst evangelistů, 
které podporujete

vy. Bůh je vším, co máme. Nemáme žádné příbuzné ani 
lidi s takovým soucitem. Ale Bůh si v tomto těžkém období 
použil vás. Ztratili jsme naději, ale Bůh ji v nás zase obnovil, 
a tak jsme za vás v této době opravdu vděčni. Mnohokrát 
vám tedy děkujeme, že jste naší dceři i celé rodině pomohli 
tak velkou finanční částkou, a modlíme se, aby vám vše Bůh 
mnohonásobně vynahradil. Děkujeme vám za všechno! 
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zuzka 

ˇ
tanzaniE

6. června letošního roku jsem mohla odletět do severní 
Tanzanie a prožít šest a půl týdne mezi Masaji v Masajské 
stepi. Připojila jsem se k misijnímu týmu v malé vesnici 
Loltepes a zapojila se do místního života. Loltepes je místo, 
o kterém ke mně Pán Ježíš mluvil v listopadu 2019 při 
minulé cestě, a ukázal mi, že tady budu jednou pracovat 
a žít. Konkrétně že budu učit angličtinu v místní základní 
škole, pomáhat v péči o děti a že ponesu naději masajs-
kým ženám, což bude největší díl služby.

moje očekávání pro letošní cestu bylo, že pomohu 
s přípravami dětského tábora, pak na něm budu a 
po skončení prázdnin se podívám do školy na výuku 
anglického jazyka a zapojím se do aktivit misie. Také 
jsem chtěla navázat kontakty s místními ženami a 
dětmi a mít příležitost vidět během delšího období 
činnost zdejších misionářů a zjistit, jak se na budoucí  služ-
bu mohu připravit. Asi pět dní před odletem jsem dostala 
zprávu, že tábor proběhne v jiném termínu, protože se 
posunulo datum pro konec 1. pololetí, a tudíž to znamená, 
že přiletím, když bude probíhat jeho předposlední den. To 
mě tedy nejprve nepotěšilo. Ale modlila jsem se (a náš 
sbor a další přátelé taky), ať si mě Pán Bůh mezi Masaji 
použije jakkoliv podle své vůle.

Zpětně jsem Bohu velice vděčná, že tuto modlitbu vyslyšel 
a naplnil. Mohla jsem prožít požehnané dny. Protože se 

ukázalo, že moje znalost svahilštiny je nedostatečná pro 
větší komunikaci s lidmi, modlila jsem se každý den, ať si 
Pán použije moje dvě ruce a můžu tam pracovat fyzicky a 
ať jsem pro tým a místní lidi pomocí. 

mohla jsem hodně uklízet jak misijní dům, tak i některé 
materiály ve skladu, zalévala jsem zahradu, vařila, podílela 
jsem se na nákupech věcí pro děti z dětského domova (a 
např. devět hodin na hlučném tržišti v Moshi, kde jsme 

nakupovali obuv, oblečení a další věci, mi dalo 
hodně zabrat), pracovala jsem na zahradě. 
Také jsem měla příležitost mít slovo z Bible na 
setkání mládeže a dvakrát v neděli v místních 
sborech. Účastnila jsem se modlitebních 
setkání. Pomáhala jsem jeden den v táborové 

kuchyni. Prala jsem prádlo (zde ve studené vodě a ručně), 
dvakrát pekla koláč. Účastnila jsem se prázdninového 
režimu dětského domova/ internátu stejně jako cest s 
dětmi či jejich rodiči do 120 km vzdáleného města Arusha 
do nemocnice/ rehabilitačního centra. Mohla jsem na-
vštívit další dětský domov v Morogoro a povzbudit tamní 
misionářky. Spolupracovala jsem s masajskými „mammas“ 
v běžných každodenních činnostech.

Příběhy a návštěvy. K tomu bylo skvělé, že mě misionáři Ray 
a Matthias a John brali hodně na návštěvy do místních rodin, 

Má druhá cesta 
do Masajské stepi

Tanzanie je plná barev a v zapadajícím slunci 
všechny odstíny dostávají navíc zlatavý nádech. 
Mezi nimi se však pohybují lidé tápající ve tmě. 

Je zde stále 
nedostatek 
křesťanských  
učitelů.
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kde jsem mohla vidět život Masajů, poslouchat příběhy žen, 
mužů a dětí, vidět jejich potřeby a slyšet, čím žijí (obvykle 
přes dva tlumočníky – jeden tlumočil z kimasaj do svahilštiny 
a druhý ze svahilštiny do AJ). Díky těmto setkáním si nyní 
mnohem lépe umím představit, co může znamenat nést 
naději masajským ženám. Mnohé z nich zakoušejí velké 
pronásledování, bití a někdy zapuzení od svých manželů, 
pokud se samy rozhodnou pro Krista. Jiné prožívají velké 
těžkosti týkající se porodů či péče o děti nebo chudoby. 

Pohostinnost. Mohla jsem na vlastní kůži zakusit velkou 
pohostinnost Masajů. Často i  v té nejchudší bomě, kde 
je pár chýší a děti v roztrhaném oblečení, dostanete jako 
návštěvník vynikající černý čaj se zázvorem a mlékem a 
třeba vařenou batátu nebo vejce.

Bylo pro mě privilegiem stát pod hvězdnou oblohou u 
táboráku na jedné z shamb (farem), kterou má místní misie 
pronajatou, a slyšet Masaje – muže chválit Hospodina zpě-
vem, stejně jako jiný den sedět uprostřed lidí, kteří přišli do 
buše na noční promítání filmu Ježíš v kimasaj, a i když už bylo 
pozdě v noci, dokoukali ho až do konce, anebo být na křtu 
šesti Masajů a Masajek… To jsou jen střípky, pokud byste 
chtěli slyšet víc, ráda navštívím váš sbor a budu vyprávět.

Co mě čeká: Během podzimu chci vyřešit bydlení/ stěho-
vání v ČR, a pokud se podaří naplnit rozpočet, chtěla bych 
do Masajské stepi odletět v lednu 2022 a zapojit se do 
týmu coby dlouhodobá misionářka. Děkuji vám za vaše 
modlitby, finanční podporu i za váš zájem. 

Středoasiati 
do světa

Propadl jsem jedné myšlence a věřím, že je od 
Boha. Snažím se motivovat věřící ze Střední Asie, 
aby uvažovali o misii v zahraničí. Lidem ze zápa-
du se to často zdá jako bláznivá myšlenka. Ale 
když se podívám na některé národy ve Střední 
Asii, tak ta největší síla bude právě ve věřících ze 
zemí, z nichž by to možná nikdo nečekal. Řeším 
možnosti, jak by se mohli do práce zapojit místní 
křesťané. V tuto chvíli se jedná o jednu svobod-
nou dívku a dvě rodiny.

Při diskusích o této problematice se to často 
zadrhne na financích. Místní sbory nejsou 
schopny pokrýt finanční potřeby takových 
pracovníků. Místní kultura církví na to zatím není 
připravená. Vycházím ale z předpokladu, že Bůh 
je vlastníkem všeho zlata země a zdroje jsou, 
pokud je to v souladu s Jeho vůlí. U mě osobně 
se také nečekalo, že budu financovaný z čistě 
českých dárců. A přesto se to naplnilo.

Výhody, proč motivuji místní zapojit se, jsou tyto:
Místní lidé mají velmi nízké příjmy i finanční 
očekávání. A tak když moje životní náklady jako 
Čecha jsou proti lidem ze západu třetinové, tak 
náklady na práci místního člověka jsou pětinové 
nebo i méně. 

Místní znají jazyky, které jsou stejné jako jazyky 
některých nezasažených a kulturně jsou si mno-
hem bližší.

Společně s NF Nehemia jsme se dohodli, že 
otevřeme projekt Podpora evangelistů ve 
Střední asii darem na účet 1057340/2060, 
v. s. 5303.

Podpořit školu pro 650 dětí v masajské stepi můžete darem na 
účet 1057340/2060, v. s. 1203. misii Zuzky S. - v. s. 2201. 

felagund
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Co když jednoho dne neočekávaně zemřu? Jsem připra-
vena? Pravděpodobně si tuto otázku již spousta lidí kladla, 
nicméně když se nebezpečí náhle z čista jasna objeví bez 
jakéhokoliv varování, tiše a bez zřejmých ukazatelů, odpoví-
me pravděpodobně jinak, než jsme původně měli na mysli. 

auto v příkopě. V sobotu 24. 7. jsme za příznivého počasí 
společně jeli do Arushy na promoce našeho studenta Mes-
hacka, který studoval v našem centru více než 7 let. V autě 
nás bylo celkem 12 včetně desetiměsíční dívenky Naomi. Zh-
ruba po hodině cesty jsme najeli na upravenou silnici a vše 
se zdálo být jako obvykle. Cesta byla prázdná. Na silnici však 
ležel kámen o velikosti cihly. Náš řidič se tedy snažil překážce 
vyhnout. Automobil však začal po cestě tancovat, najel na 
krajnici, ze které posléze vybočiloa třikrát se otočil 
přes střechu dokola a zastavil se na pravém boku. 
Vše se událo tak strašně rychle, že jsme se vzpama-
tovali, až když bylo po všem, všichni namačkaní na 
sobě. Nejprve se z auta oknem vyprostil Matthias, 
který seděl vedle řidiče a začal kontrolovat celou 
naší posádku. Po deseti minutách jsme stáli všichni 
venku. Všichni jsme byli potlučení, ale nikomu se nic 
vážného nestalo! Nikdo ani nekrvácel! 

Když jsme se trochu vzpamatovali, byli jsme v šoku, jak 
moc je auto zničené. Rám auta byl pokřivený, čelní sklo i 
některá boční skla byla rozbitá, sedadla pokroucená. První, 
co mě však napadlo, kde je ta malá Naomi? Zjistila jsem 
však, že je zcela v pořádku a dokonce se usmívá! Hned jsem 
Bohu děkovala: „Ty jsi tak dobrý Otec!“ Naomi ležela pod 
prostředním sedadlem na zemi, a tudíž s ní auto neházelo ze 
strany na stranu. Pro nás to byl zřejmý zázrak. Bůh nás svou 
mocnou dlaní ochránil. 

Jen pár minut poté, co jsme se dostali z auta ven, jel kolem 
autobus, který na místě zastavil. Lidé se nám snažili pomáhat 

a říkali: „To není možné, vy opravdu musíte mít Boha! Jak je 
možné, že se nikomu nic nestalo, nikdo nezemřel a dokonce 
všichni stojíte na svých nohou?“

Nepřestáváme proto Bohu děkovat za jeho milující 
laskavou náruč, že je neustále na blízku. Děkovali jsme 
mu, že nám opět daroval život, i za Jeho další vítězství nad 
temnotou. Uvědomujeme si, že to bylo součástí duchovního 
boje, protože i samotný Meshack, za kterým jsme jeli, měl 
ve stejný čas podobnou autonehodu. Jel v malém náklad-
ním autě, kterým přepravovali na oslavu nějaké dřevo, když 
v tom na rovné cestě dostalo auto smyk a převrátilo se na 
bok. Díky Bohu se však nikomu nic nestalo! 

Později Isaiah, jeden z posádky, začal číst příběh Jonáše a 
Bůh k nám promluvil v 10. verši. „Bůh tedy přikázal 
rybě, aby Jonáše vyvrhla na pevninu.“ A Isa dodal: 
„Mám pocit, jako by naše auto bylo jako ta ryba, 
a když Bůh promluvil, muselo nás auto vyvrhnout 
opět na pevnou půdu.“ A zajímavé na tom bylo, že 
když jsme se vrátili zpět do misijního centra v Lol-
tepes, přišla za námi jedna starší žena a řekla nám: 
„Vy jste byli jako Jonáš, ďábel vás chtěl všechny 
zničit, ale Bůh promluvil, a tak vás musel pustit.“ 

Zpět tedy k mé otázce na začátku. My všichni, kteří jsme 
byli v autě, jsme si uvědomili, že ještě nejsme připraveni. 
Stále máme od Boha úkol, který jsme ještě nedokončili. Pro-
to nám Bůh daroval dny navíc. Abychom mu usilovně slouži-
li, a jednou, když se s ním setkáme tváří v tvář, s jistotou a 
s radostí řekneme: „Pane, dokončil jsem dílo, které jsi mi 
svěřil.“ Díky Bohu za jeho nadpřirozený zázrak! Náš život je 
tak křehký a smrt může být tak blízko, ale díky Bohu, že ten, 
který byl i v tom nejhlubším podsvětí, přišel s klíčem vítěz-
ství. Díky Němu můžeme mít život včetně věčného života v 
nebi. Děkujeme za všechny vaše modlitby, které vytvářejí 
štít, posilují nás, obklopují nás i v té nejtěžší bitvě.  

ray

Modliteb není nikdy dost. I v Tanzanii jsou 
vděční za každou vyslanou modlitbu!

Život je 
tak křehký.    
díky za vaše 
modlitby, 
které nás 
posilují.

Extra život
navíc!

tanzaniE8 NeHeMIA  INFO 



Touhou našeho týmu je, aby vždy uvěřila celá rodina. 
Pokud uvěří jeden, rodina se proti němu postaví, když ale 
uvěří otec rodiny a s ním všichni doma, vzniká jednotka, 
která může odolat i vnějšímu tlaku a pronásledování.

a jak to dělají? Modlíte se, přijedete k vybranému domu 
a poprosíte o možnost použití toalety. Součástí kultury 
je, že se taková žádost neodmítá. Zároveň jste pozvá-
ni na čaj, dále něco k snědku a diskuse se začne točil 
kolem víry. I po jednom večeru a nebo několika dnech 

se některé rodiny obrátí. Pak je pravidelně 
co několik týdnů navštěvujete a vyučujete 
základy víry. Sám jsem byl svědkem toho, 
jaký mají lidé hlad po vyučování. Vyučuje se 
mnoho hodin a obrácení pozorně pos-
louchají klidně i pět nebo šest hodin v kuse. 
A vše doprovází i modlitby za nemocné.

Ježíš není dobrý... Jedna žena byla pod duchovním 
tlakem a uvnitř k ní promlouvaly hlasy. Když slyšela o 
Ježíši, tak byla vedena k tomu, aby jej přijala. Ale hlasy jí 
říkaly, že Ježíš je špatný. Kvůli těmto hlasům nemohla v 
noci spát a každou noc hodiny ze všech sil křičela a hla-
sitě plakala. Slyšela to každou noc celá ulice. Také špatně 
mluvila. Říkala, že ji někdo tahá za jazyk, aby nemohla 
mluvit. Po modlitbě a výzvě byla vedena k tomu, aby 
se modlila za přijetí Krista. Prosila za odpuštění a přijetí 
Ježíše. Tu noc poprvé po dlouhé době spala, což bylo 
svědectví nejen pro ni a její rodinu, ale i pro celou ulici. 

Stále s touto dívkou pracujeme a modlíme se za její plné 
uzdravení. Zároveň uvěřila celá její rodina.

Strach. Jiná starší žena naslouchala evangeliu, ale 
nechtěla Ježíši vydat život, protože měla strach, co na 
to řeknou lidé a zda jí něco neudělají. Tento stav trval 
velmi dlouho. Nedávno jsme se za ni opět modlili a 
poté se rozhodla, že začne nový život s Kristem.

Nepřátelská atmosféra. Muž ležel v nemocnici ve velmi 
špatném stavu. Zprvu se nechtěl o víře vůbec bavit, ale 
reagoval na nabídku modlitby za uzdravení. Druhý den se 
jeho stav natolik zlepšil, že jej poslali domů. Byl to velký 
zázrak, který měl rozsáhlý dopad na další rodiny, se který-
mi tým pracuje. Hned nato je pozvala další rodina, kde 
věří jen jedna dívka. První kontakt nebyl vůbec přátelský. 
Věřící dívka ze strachu prosila, aby nikdo o Bohu nemlu-
vil. Proběhlo pozvání ke stolu, ale atmosféra byla stále 
napjatá. Nakonec se však o Kristu přece jen hovořilo a 
když bylo zmíněno uzdravení muže v nemocnici, kterého 
rodina znala, tak se atmosféra obrátila. V okolí se říkalo, 
že jej v nemocnici navštívil anděl. Potom i matka rodiny 
prosila o modlitby za uzdravení a prosila, aby ji tým zase 
navštívil. A takových příběhů je spousta.

Navíc si často většinu nákladů na návštěvy rodin hradí 
lidé z týmu ze svého. Přinášejí rodinám dary v podobě 
potravin, přestože nemají dostatek na vlastní živobytí. 
Jsou to lidé, kteří jdou a činí další učedníky. Díky Bohu 
za tuto práci. Děkuji také za spoustu jednotlivců i sbory, 
které se za naši práci v Asii modlí. 

Příběhy z
asie

felagund

Modliteb není nikdy dost. I v Tanzanii jsou 
vděční za každou vyslanou modlitbu!

Příběhy, které hovoří o tom, že 
Bůh je s námi i ve Střední Asii. 

V okolí se 
říkalo, že jej 
v nemocnici 
navštívil 
anděl.

Podpořit Felagunda a jeho službu můžete 
darem na účet 1057340/2060, v. s. 2305. 
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Zdravím vás z naší země zaslíbené - z chorvatského 
Daruvaru. Zní to pro nás neuvěřitelně, ale už je to přesně 
rok, kdy jsem na konci srpna odjížděl po měsíční službě 
opět domů. Loučil jsem se s lidmi v církvi a říkal: V říjnu 
na viděnou! Ani ve snu bych nevěřil, že ten měsíc bude 
nakonec tak dlouhý a pro Danku ještě delší, protože zde 
byla naposledy loni v březnu. 

S daruvarskou církví jsem byl po celý rok v čilém kontaktu, 
nicméně osobní kontakt to nenahradilo. Nikdo nevěděl, jak 
koronavirus zamává s docházkou lidí do sboru a s ducho-
vním stavem členů církve. Vím, že u nás v Čechách jsme na 
nedělních bohoslužbách úbytek lidí zaznamenali.

Stálý růst. V loňském roce se zde v neděli průměrně schá-
zelo 18 lidí. S ročním odstupem však počet naopak 
vzrostl na 23. Bratr Branko, pastor v Garešnici, 
mi poděkoval za práci v Daruvaru a řekl, že jsme 
jeden z mála sborů v Chorvatsku, který roste. Díky 
Bohu za to, ale rád bych viděl modlitebny plné lidí 
toužících po setkání s živým Kristem nejen v Dar-
uvaru, ale i v celém Chorvatsku. Za to se i jako církev každou 
sobotu modlíme, aby Pán Bůh přidával další a další lidi, kteří 
touží setkat se s Bohem.

máme naději, že po dlouhém období sucha začíná Pán Bůh 
po modlitbách plnit Daruvar svou slávou. Cítíme to i během 
shromáždění ve chvalách. Lidé se aktivně zapojují. Jeden 
bratr, který zde nedávno uvěřil, měl v noci sen, ve kterém 
porcoval prase a zvažoval, který kus má dát pastorovi. Nejpr-
ve volil žebra, ale nakonec dal ten nejlepší kus. Když svůj sen 
vyprávěl manželce, odpověděla mu: „Vidíš, to znamená, že 

máš dávat do sboru desátky.“ Jsou tedy velice štědří a vidí i 
potřeby druhých. Pán Bůh prostě sám jedná mezi lidmi! 

Sbor AC Olomouc nám daroval spoustu nových knih pro 
děti, které jsme předali do městské knihovny paní (sestře) 
Fanynce. Za tyto dary jsme opravdu vděční! S Fanynkou 
jsme si mohli popovídat a povzbudit ji v cestě za Bohem.

Věříme, že nás Bůh poslal do daruvaru, abychom přinesli 
lidem naději a smíření s Kristem. Vidíme to při našich 
setkáních s lidmi, jako například při rozhovoru s naším 
sousedem panem Horvatem, který nás s nadšením vítal a 
vyprávěl, co vše se za ten rok u nich událo. Bylo to milé set-

kání, protože pana Horvata lidé vnímají jako podivína, 
ale Bůh se na něj dívá jiným pohledem. V domově pro 
seniory jsme také navštívili bratra Slávka, který letos 
oslaví 92 let. Čím dál více si uvědomuji, jak mi tito milí 
lidé scházeli. 

Nyní se s dankou připravujeme na naše říjnové stěhování. 
V září navštívíme některé sbory v Čechách, zúčastníme se 
misijní konference Nehemie a druhou říjnovou neděli nás 
náš havířovský sbor oficiálně vyšle do Daruvaru. Poté nám 
začne opravdový život na misijním poli v naší zemi zaslíbené. 
Děkujeme všem, kteří se za nás modlíte anebo přispíváte na 
naši službu. 

Pokud byste chtěli podpořit službu manželů Bed-
nářových, použijte prosím č. ú. 1057340/2060 nebo 
100113352/0300, v. s. 2101. 

Stěhování již brzy!

Daruvar

žije!
Václav Bednář

I během 
pandemie 
sbor rostl...

chorvatsko
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S požehnáním 
uvolňujeme naši 
pracovnici na misii. 

Kancelář NF Nehemia

„Salom, šumo či chel? Hama náz? Oilai šumo chub?“ Pokoj 
Vám. Jak se máte? Všechno je dobré? Rodina je v pořádku?
To jsou slova, která patří do běžného pozdravu a často 
zaznívají na ulicích Dušanbe. Lidé se rádi ptají, jak se máte, 
jak se má vaše rodina a na mnoho dalšího. 

a jak se tedy máme? První týdny po příjezdu byly docela 
krušné. Alergie, nevolnost a chřipka způsobily, že je mám 
trochu v mlze (husté jako smog v ulicích Dušanbe). Od té 
doby ale už proběhlo mnoho západů a východů slunce a 
díky Bohu se zdraví moje i rodiny, která se mnou přijela, o 
mnoho zlepšilo. Takže se náš život ustálil na každodenním 
studiu jazyka a zapojování se do života lidí kolem nás.
Často nyní žongluji se čtyřmi jazyky. Můj mozek za poslední 
týdny střídá angličtinu, tádžičtinu, ruštinu a občas češtinu. 
Někdy se cítím jako zkušený žonglér… a někdy jako klaun. 

V posledním týdnu proběhly dvě významné události. 
Jedna pro celou zemi: Oslava Dne nezávislosti, který se zde 
slaví 9. září, což je datum, kdy bylo v roce 1991 podepsané 
prohlášení o nezávislosti republiky Tádžikistán na SSSR. 
Druhá událost byla významná pro tádžickou rodinu, u které 
bydlím, a to přivítání nově narozené vnučky do rodiny. 
Přípravy začaly úklidem celého domu a vařením mnoha 
chodů. Zapojila jsem se s místními ženami do práce a 
společně jsme ronily slzy u loupání cibule a při tom jsem 
poznávala nové příbuzné a přátele jak z města, tak i z ves-
nice. Potom se pokračovalo sezením, mluvením a jezením. 
Proběhlo i pár jednoduchých konverzací. Každopádně 
nejčastější věty, které zazněly mým směrem, byly: „Dej si 
ještě!” a „Musíš si najít tádžického manžela!” 

Budu vděčná, když za námi v naší službe budete i nadále 
stát, aby se Dobrou zprávu dozvědělo co nejvíce lidí. 

První měsíc
v Tádžikistánu za námi!

Tak, jak už to bývá, i u nás přicházejí do kanceláře změny. 
Uvolňujeme naši milou a stále usměvavou pracovnici Danku 
Bednářovou na misijní pole. Dlouhá léta se starala o celé 
účetnictví Nehemie, vedla agendu podporovaných dětí a 
mimo jiné dokázala při jakékoliv události nezapomenutelně 
dobře pohostit všechny naše hosty. Jsme vděční za Dančinu 
věrnou, dlouholetou a spolehlivou práci a nyní ji s vírou 
a požehnáním vysíláme dál a uvolňujeme její ruce k další 
tvořivé práci v Daruvaru.

Zároveň vám také představujeme novou pracovnici NF 
Nehemia, která štafetu po Dance Bednářové převezme. Je 
to Tereza Zapletalová z AC Ostrava, která do kanceláře nast-
oupí 1. 10. 2021. Věříme, že bude pokračovat v účetnictví 
v nové síle a společně půjdeme dál s touhou přinášet změnu 
do lidských životů každému tak, jak mu bylo dáno.   

danka Bednářová. Milí přátelé, děkuji vám za veškerou 
krásnou spolupráci, podporu a modlitby, které jsem s vámi 
víc jak dvacet jedna let v Nehemii prožívala. Nyní se s vámi 

Loucení
Změny v kanceláři 
Nehemia!

ˇ

z pracovní pozice loučím. V době, kdy čtete tyto 
řádky, již bude na mém místě nová kolegyně 
Terka. Věřím, že i s ní budete rádi komunikovat a 
že tuto práci posune dál. Díky vám jsem mohla 
vidět mnoho zázraků, vyslyšených modliteb a jiných věcí, 
které naplňovaly radostí mé srdce a dávaly celé práci smysl. 
Děkuji vám za roky, během kterých jsem s vámi mohla být 
v kontaktu. Věřím však, že i nadále budeme součástí vašich 
modliteb a podpory, i když ne tedy pracovně, ale nově jako 
misionáři. Díky, že jste otevřeli svá srdce, oči i uši a přinesli 
do našich životů požehnání. Díky, že jste poslechli volání 
našeho Hospodina a stali jste se spolu s námi součástí 
nesení Dobré zprávy ztraceným.

Díky Pánu Bohu za vás všechny, bylo mi radostí s vámi 
spolupracovat. 

Díky Bohu, že mi dává sílu 
k trpělivosti a radostné 
vytrvalosti. Kol. 1,11

ivana
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Celé turné jsme začali v Hernhutu. Náš mezinárodní 
tým se zde sešel, abychom společně nacvičili 20 písní a 
zároveň se lépe poznali, hudebně se sehráli, modlili se za 
sebe navzájem a duchovně se sjednotili. Těchto pět dní 
bylo takovým odrazovým můstkem pro plánované turné.  

Turné začalo v Písku na náměstí ve spolupráci s místní 
církví a bylo součástí větší evangelizace. Dokonce na 
tuto událost přišel i vedoucí města a moc se mu celá 
akce líbila. Viděl aktivní církev, která se zajímá o lidi. Za-
končení našeho koncertu však bylo jedinečné. Hráli jsme 
totiž kousek od místního katolického kostela, kde právě 
probíhala mše. A při naší poslední hebrejské písni vyzval 
kněz varhaníka, aby přestal hrát, a pobídl ostatní, aby se 
společně připojili k hebrejské chvále znějící zvenčí. 

Pak jsme zamířili do Slovinska, do Ljubljany, kde nyní 
jeden člen našeho týmu pracuje. Je zde i romský sbor, 
který vznikl z prosté modlitby za malého chlapce, který 
měl problém s dýcháním. Pastor se za něj modlil a chla-
pec byl zázračně uzdraven. A když se o tom dozvěděla 
jeho rodina i všichni sousedé kolem, obrátilo se asi 200 
Romů. Proto jsme zde s kapelou vyšli do vesnic a zpívali 
chvály v romštině. Lidé přizvali své příbuzné, někteří se 
zde obrátili a po koncertě nás žádali o modlitby. Bylo 
to skvělé. Byli jsme s nimi ještě dlouho do noci a hned 
brzy ráno jsme zase vyráželi na cestu do Řecka.
  
Rozbité housle. Bohužel se nám na cestě do Řecka 
stala nemilá věc. Při balení jsme zapomněli na střeše 
auta housle a při rozjezdu se rozbily. Museli jsme proto 
narychlo obstarat alespoň housle z půjčovny.  

V řecku jsme si pronajali byt kousek od pláže Riva, kam 
každý večer přichází spousta lidí. Zde jsme hráli každý 
den do pozdních nočních hodin. Potkali jsme spoustu 
uprchlíků. Oslovili jsme i místní církev, aby se 
k nám přidala. Dokonce jsme potkali lidi, kteří se obrátili 
v uprchlických táborech a nyní sami svým lidem 
v kempech přinášejí naději. Jeden Afghánec jel v ka-
mionu několik hodin do Řecka a teď jsem viděl, jak mu 
září obličej. Je plný naděje a mluví s ostatními o Kristu. 
Potřeba misionářů je zde opravdu velká. Spolu s námi 
přijel i profesionální fotbalový tým, který hrál s dětmi i 
mládežníky fotbal. Mám pocit, že jsme odjížděli v tom 
nejlepším! Máme zde otevřené dveře.

Zázrak s autem. Jsem vděčný za celý náš tým, který tak 
intenzivně a usilovně celých 20 dní sloužil druhým. Najeli 
jsme 4 tisíce kilometrů. Ještě před začátkem 
turné jsem měl domluveno zapůjčení dodávky od 
jedné misijní organizace, ale tři dny před odjez-
dem mi volali, že auto má problém s převodov-
kou a náklad neutáhne. Tak jsem se začal modlit: 
„Bože, co budeme dělat?“ A za 5 minut zazvonil 
telefon! Jeden člověk se dozvěděl o našem turné 
a volal, jestli si nechceme půjčit jeho devítimíst-
nou dodávku! Neuvěřitelné! A dokonce se mu 
náš plán tak líbil, že nechal polepit okna naším logem a 
na auto napsal TURNÉ PO UPRCHLICKÝCH TÁBORECH.  

Naším záměrem bylo prostřednictvím koncertů doručit 
naše nově vzniklé album právě uprchlíkům. A myslím, že 
se to povedlo. Lidé nás opravdu vřele přijali. Rozdávali 
jsme taky kartičky s QR kódem, kde je možné si hudbu 
pustit na internetu zadarmo. Nyní přicházejí i další pod-
něty. Potřebujeme Boží vedení. V příštím čísle se s vámi 
podělíme blíže o všechny naše zážitky! Díky, že jste v tom 
mnozí byli s námi. Díky za vaše modlitby i finance! 

Turné 
Symphony of Nation

Jaro Féneš   

Naše turné se podařilo. 
Oslovili jsme stovky lidí.  

Někteří 
uprchlíci 
našli naději 
a teď ji       
s radostí    
šíří dál.

Pokud byste chtěli podpořit službu Symphony of Nation - Jara 
Féneše, použijte prosím č. ú. 1057340/2060 v. s. 2304. 
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Po dvou a půl letech jsem opět zavítal na Ukrajinu. 
Cílem cesty bylo podívat se na projekty, které podporuje 
Nehemia, a rovněž se setkat s přáteli a zase se na nějakou 
dobu rozloučit.

Rekonstrukce dětského domova Otčij dom. Na konci 
května letošního roku přišla do kyjevského dětského 
domova kontrola z protipožární ochrany. Bohužel podle 
nových evropských norem dětský domov naprosto 
nesplňuje bezpečnostní ani protipožární předpisy. Na 
opravu dostali pouhé 3 měsíce, jinak bude dětský domov 
uzavřen. Zpřísněné kontroly nastaly právě proto, že v 
posledních dvou letech shořelo vlivem nevyhovujících 
podmínek, špatné elektroinstalaci a protipožární ochrany 
na Ukrajině několik sociálních zařízení. 

Rekonstrukce bude stát více než 2 mil. korun a i díky vám 
(tímto vám chceme mnohokrát poděkovat) se podařilo vys-
bírat již více než 1,3 mil. Ještě jednou díky. Své dary můžete 
nadále posílat na v. s. 1120.

V polovině července se tímto domovem procházím s 
ředitelem Romanem Kornyjkem a je mi do pláče. V každém 
pokoji či místnosti mi vyvstaly vzpomínky na mé dvacetileté 
působení. Napíši jen jednu, která se zde stala hned na začát-
ku mé služby v roce 2000. Procházel jsem pokoje a hledal 
někoho, s kým bych si mohl popovídat. V jednom pokoji 
jsem našel sedící dvanáctiletou dívenku, která měla na hlavě 
kapuci a jen tak koukala na protější dveře, které jsem právě 
otevřel. Pozdravil jsem ji a zeptal jsem se, jak se jmenuje. 
„Saša,“ odpověděla. Byla velmi smutná a dál mlčela. Začal 
jsem jí vyprávět pohádku o princezně v myším kožíšku, která 
podle kuchaře byla velmi ošklivá, ale když jí princ stáhl z hla-
vy kapuci, byli všichni překvapeni její krásou. Saša však dále 
mlčela a nijak nereagovala. Po nějaké době za námi přišla 
do společenské místnosti, nyní již bez kapuce a dokonce s 
úsměvem. Tehdy mi řekla: „Děkuji, bratře Václave!“ A od té 
doby jsme přátelé. Dnes je Saša vdaná a má jednoho syna. 

Rekonstrukce začala. Nyní probíhal v domově čilý ruch. 
Všichni mají naději, že se domov nezavře a v termínu 
stihnou vše opravit. Bývalí chovanci domova odstraňovali 
dřevěné obložení, omítky, podlahy, prostě vše snad kromě 
stěn z cihel. Když mi Roman ukazoval, jak budou vypadat 
pokoje, kanceláře, sociální zařízení, kuchyň či jídelna, vzpom-
něl jsem si na jeden verš z Bible - Ageus 2,9: „Sláva tohoto 
nového domu bude větší nežli prvního, praví Hospodin 
zástupů. A na tomto místě budu udílet pokoj, je výrok 

Hospodina zástupů." Pak jsme se spolu s Romanem modlili, 
aby se toto slovo v domově naplnilo, aby děti, které zde 
budou bydlet, zažívaly pokoj Boží právě díky tomu, že se zde 
setkají s živým Kristem a Jeho láskou.

Kromě návštěvy kyjevského dětského domova jsem mohl 
posloužit v několika sborech, které jsem před mnoha lety 
pomáhal zakládat. Ale cennější bylo, že jsem mohl mluvit se 
svými přáteli, s nimiž jsme společně pracovali na rozšiřování 
Božího království na Ukrajině. Navštívil jsem pastora Pavla 
Goluba s rodinou, který žije a slouží v Apostolovu, a v Krivém 
Rogu Kosťu a Danutu Melnikovy. Setkal jsem se také s bisku-
pem církve Spasení Pylypem Savočkou, který mi poděkoval 
za službu na Ukrajině a v Dětském domově Otčij dom a pak 
vyprošoval Boží požehnání pro naši nynější službu v chor-
vatském Daruvaru.

Nesmím ale zapomenout na ještě jedno svědectví. Po 
osmi letech jsem navštívil Pětichatky, romský sbor Sulamita 
v Pětichatkách, který založil pastor Igor z Krivého Rogu. Igor 
se do romské části města přestěhoval a začal zde vyučovat 
Boží slovo. Pravidelně, několikrát ročně jsme tento sbor i 
nádherné Boží děti právě s Kosťou i s Pavlem Golubem na-
vštěvovali. Vždy jsme nakoupili banány, pomeranče, jablka 
a školní potřeby a předávali vše dětem, kterým se tento 
sbor věnoval. Nyní jsem si při vstupu do modlitebny všiml 
usmívající se dívenky, samozřejmě se na nás usmívali všichni 
lidé, ale její úsměv byl něčím jiným. Na konci bohoslužby, 
když jsme se rozcházeli a přáli si Boží požehnání, přišla 
za mnou i již zmiňovaná dívenka. Zeptal jsem se jí, jak se 
jmenuje. „Sabrina,“ odpověděla. Hned jsem si vzpomněl na 
malou usměvavou šestiletou dívenku, která tehdy kolem 
nás stále běhala a skákala. Dnes má Sabrina 14 let, a jak 
mi pastor Igor řekl, chystá se na vodní křest. Z malinkaté 
dívenky vyrostla nádherná Boží slečna.

Jsem vděčný Pánu Bohu, že mi dal opět možnost být se 
svými ukrajinskými přáteli a modlit se za Boží požehnání jak 
pro Ukrajinu, tak i pro Chorvatsko. 

Kyjev 
Otčij dom 

Václav Bednář

Sabrina

Zleva: Roman Kornyjko, Pylyp Savočka a Václav Bednář.

Rekonstrukce je v plném 
proudu. Díky vaší podpoře 
jsme již poslali na Otčij dom 
902 050 Kč! Děkujeme!
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Minulý týden mi jedna misionářka řekla: „Nevím o nikom, 
kdo by si zvolil tuhle zemi proto, že by se mu líbila. Všichni 
jsme tu jen na Boží povolání.“

I když do různých afrických zemí dnes lidé jezdí na dovo-
lenou, Čad mezi ně rozhodně nepatří. Zaostalá země, jedna z 
nejchudších na světě, kde nemůžete počítat s elektřinou, pit-
nou vodou, internetem ani lékařskou péčí, natož s nějakým 
dovolenkovým vyžitím. Není tu dokonce ani moře nebo 
dostupné vysoké hory, které by přilákaly turisty. Na druhou 
stranu se jedná o jednu z mála zemí na světě, kde mohou 
křesťané misijně působit, přestože jsou zde menšinou.

a právě sem, do srdce afriky, mně zcela nez-
námého kontinentu, mě Bůh poslal. I kvůli ne-
plánovanému sedmiměsíčnímu čekání na vízum 
jsem měla dost času na to, abych se připravila na 
nejhorší. A tak jsem se vyzbrojila třemi solárními 
powerbankami, lahví s filtrem na vodu, velkou krabicí léků 
a pesimistickými očekáváními, jak to tu bude náročné. Na-
konec jde však vše mnohem lépe, než jsem čekala. Bůh mi 
požehnal skvělými kolegy i skvělou spolubydlící, se kterou 
sdílím radosti i strasti zdejšího života.
Nejprve jsem strávila několik týdnů v centru lingvistické 
organizace SIL v hlavním městě N’Djameně, abych se tro-
chu seznámila s Čadem a jeho kulturou. Poté jsem se pře- 
sunula na východ do Abéché, kde sídlí můj tým. Díky cestě 
autem napříč zemí jsem mohla ocenit, jak je to tu vlastně 
nádherné, obzvlášť teď, když se v období dešťů vše zelená. 
A také, jak vzdálená je místní realita od té naší evropské, 
když zde lidé bydlí v kulatých hliněných chatrčích a skupiny 
arabských nomádů táhnou zemí se svými stády velbloudů.

Většina obyvatel jižního Čadu jsou křesťané, Abéché ale 
patří už do severní, spíše muslimské části země. Na první 
pohled to jde poznat třeba podle oblečení žen, které se 
zahalují do tzv. lafai, dlouhého barevného pruhu látky. Ve 
dne i v noci zní z mešit volání k pravidelným modlitbám. 
Ve městě je několik na naše poměry velkých křesťanských 
církví, ale jejich členové jsou téměř výhradně lidé, kteří se 
sem přistěhovali z křesťanského jihu. Tým, do kterého jsem 
se připojila, však touží oslovit lidi přímo tady na severu.

mým úkolem zatím je naučit se tu žít a naučit se čadskou 
arabštinu na dostatečné úrovni, abych mohla dělat něco 
dalšího. Každý den se setkávám s místní učitelkou na dvou-
hodinovou lekci a další podstatnou část dne potom trávím 
posloucháním nahrávek z lekce a opakováním nových 
slovíček. K výuce tohoto jazyka neexistují žádné materiály, 
takže si společně s kolegyní chystáme program na lekci 

my. Naše učitelka mluví jen arabsky, takže samotná 
domluva s ní je už jazykovým cvičením, ale má 
zkušenosti s učením cizinců podobným způsobem, 
a tak díky ní pomalu postupujeme kupředu.

Jsem vděčná za základy arabštiny, které jsem zís-
kala při vynuceném čekání doma na vízum. I pouhý 

základ jazyka totiž znamená obrovský rozdíl v tom, jak je 
člověk samostatný, dokáže se pohybovat po městě, na-
kupovat na trhu či vyřídit něco se sousedy. I když je místní 
kultura v mnohém jiná než ta naše a nevyhýbají se mi 
náročné situace či nedorozumění, lidé jsou milí, přátelští a 
nápomocní. A vím moc dobře, proč jsem se ze všech zemí 
na světě vydala právě sem.

můj běžný pracovní den. Probouzím se okolo šesté, kdy 
otevřenými okny už vniká dovnitř spousta světla a hluku. 
Užívám si pomalé ráno a snídani nad stránkami Bible. Krátce 
po osmé hodině přichází Saada*, která se stará o dům a 
zahradu a dvakrát týdně nám vaří. Usedám k počítači, pos-
louchám nahrávky z minulé hodiny arabštiny a překládám si 

katka

Všichni   
jsme zde 
jen na Boží     
povolání.

První dojmy 
z nového 
domova. 

Čad
V zemi velbloudů a barevných závojů. 

Čad
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nově získaná slovíčka. Dřevěná žid- le 
je tvrdá, po chvíli si přesedám na zem na 
molitanovou podušku a opakuju slovíčka 
přes aplikaci v mobilu.

Kolem desáté se Saada vrací z trhu a 
dáváme si společně čaj. Já, moje spolu-
bydlící, Saada a její sestra, která přišla 
vyprat prádlo. Půlhodina nad několika 
malinkatými skleničkami plnými přes-
lazeného voňavého čaje je vyplněna 
naší snahou o konverzaci v arabštině. 
Neumíme pořádně časovat, tak vše 
říkáme v přítomném čase a obě ženy se 
smějí a radí nám, jak dál, když pantomimicky předvádíme, 
co máme na mysli.

Po čaji jdu na chvíli učit sousedovic pět dětí angličtinu. 
Sdílí s námi dvorek, a i když se nás začaly ptát na anglická 
slovíčka teprve před pár dny, vždy, když jdu s toaletním 
papírem v ruce na venkovní suchý záchod, volají na mě: 

„Hello, how are you? I am fine!“ Teď se na chvíli posadíme 
na židle, které děti donesly před svůj domeček do stínu 
stromu, a s pomocí kartiček, které jsem nedávno sama 
využívala k učení arabštiny, je učím anglická jména zvířat.

Po úspěšném naplnění nádrže  - dnes měla pumpa dobrou 
náladu a fungovala, se vracím k opakování slovíček, dokud 
Saada nevolá z kuchyně, že je připraven oběd. Máme eš, 
takový velký knedlík z prosné mouky, ze kterého si rukama 
ulupujeme kousky, tvarujeme do kuličky a namáčíme do 
výborné omáčky z masa a bílých fazolí. 

Potřebuju se na chvíli natáhnout. Do uší si k tomu pouštím 
včerejší arabské nahrávky. Když v brzkém odpoledni zara-

chotí kovová brána, je jasné, že přichází učitelka arabštiny, 
se kterou na dvě hodiny usedáme na rohož na verandě 
před domem. Neumí anglicky ani francouzsky, takže sa-
motná domluva s ní je jazykovým cvičením. Naší oblíbenou 
metodou je popis obrázku. Snažíme se říct o obrázku vše, 
co s naší arabštinou dokážeme, a potom si nahrajeme, co o 
něm řekne naše učitelka. Projdeme si nahrávku a získává-
me tak nová slovíčka. Učitelka nám je potom na přeskáčku 
přeříkává a my pantomimicky ukazujeme jejich význam. 
Po skončení hodiny nám začíná druhá směna – jedna z 
nás dostane na starost nahrávku a vystříhá z ní jednotlivá 
slovíčka, abychom se je mohly lépe učit.

Večer tu začíná brzy, v sedm se stmívá a my zamykáme 
dveře, protože po setmění už nejsou ulice moc bezpečné. 
Pokud chceme přes den někam vyrazit, třeba na návštěvu 
nebo na trh, musíme si na to vyhradit čas během dne. A 
tak nás většinou čeká klidný večer, kdy si povídáme, čteme 
a nebo v případě dobrého internetového signálu komu-
nikujeme s domovem.  *jméno změněno 

Katčinu misijní práci při překladu Bible můžete podpořit 
darem na účet 1057340/2060, v. s. 2202. 
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kavkaz

Jsme vděční, že na nás stále myslíte. Děkujeme za vaše 
dary na podporu lidem v nouzi i zde na Kavkaze. Všichni 
věříme, že tento způsob podpory pomáhá místním lidem 
prakticky bojovat s chudobou. Zároveň je to způsob, jak 
prokázat lidem milosrdenství, i příležitost zakusit, jak je 
Bůh skutečně dobrý. Obzvláště ve světě islámu.

darování krávy má  dalekosáhlejší význam i výhodu. 
Peníze totiž časem dojdou, ale kráva dává mléko stále. 
Navíc noví majitelé pomáhají dalším chudým sousedům 
v okolí. Nejen, že se podělí o své přebytky, ale první tele 
opět putuje k další chudé rodině, což vidíme jako velmi 
praktické. Zde ve Voschodu již působíme více než patnáct 
let, není zde téměř žádná práce, proto jsou lidé závislí na 
chovu dobytka. Postarat se o malé tele sice není z počát-
ku zrovna příliš jednoduché, ale jakmile dospěje, stane 
se velkou pomocí. Mnoho rodin v této oblasti žije pod 
hranicí chudoby. Děti nemají dostatek živin, trápí je mno-
ho nemocí, a tak je čerstvé mléko prvním lékem i cestou 
k radostnějšímu životu. Proto tento projekt hodnotíme 
jako jeden z nejlepších. Pomoc již získalo mnoho rodin a 
poměrně nedávno jsme také začali naši práci rozšiřovat 
do dalších zemí včetně Čečenska, Ingušska či Dagestánu. 

Kavkaz
Kráva do každé rodiny

Rodinám stále 
stojíme po 
boku. 
Pomáháme 
jim z chudoby.  

Poslední velká rodina, kterou jsme nyní obdarovali, 
pochází z Kizlyaru a má postižené dítě. Nedočkavě vyhlíží 
den, kdy tele vyroste a začne dávat mléko.

„Zpočátku jsem se krávy docela bál. Nechtěl jsem se k nim 
přiblížit, byly hbité a mohutné. Po čase jsem si však zvykl a 
o vlastní tele se nyní starám s radostí,“ říká Khadizhat. Pak 
pokračuje: „Když vidím lidi s laskavým srdcem, tak přece 
musí existovat i naděje na lepší život!“ A my zase doufá-
me, že tato laskavost povede k setkání s Isou al-Masih. 

díky vám všem, kteří věrně zasíláte finance na další 
krávy. Za dobu naší pomoci jsme předali již více než 40 
krav a více než 30 telat. V současné době bychom chtěli 
akutně pomoci 20 rodinám ve Voschodu a 10 rodinám v 
Dagestánu. Cena jedné krávy nyní vychází na 32 300 Kč. 

Pokud byste chtěli darovat finance na nákup 
krav, použijte prosím č. ú. 1057340/2060 nebo 
100113352/0300, v. s. 1101. 

Nikolaj Kobzev

NeHeMIA  INFO 


