01

NEHEMIA
ČTVRTLETNÍK

2021

Nehemia Info
Misie zamilovanýma očima
Etiopie Evangelisté
Irák Kam směřuje naše pomoc
Ukrajina Nezlomní a plní naděje
e zmeˇnu .
Pri
ˇ nášsím
ivotu˚
do lid kých ž

2

NeHE M I A I NFO

Úvodem

Obsah

Úvodem nového roku
Milí přátelé,

3

Jiří Hanák
Misie zamilovanýma očima

4

Ukrajina
Nezlomní a plní naděje

5

Katka
Lingvistická práce v Čadu

6

Zuzka
Mezi Masaje do Tanzanie

7

Manželé "K"
Čelíme překážkám

8

Eliška
Sohem jižní Asie

10 Vretonkovi
Daniel přestal dýchat!
12 Ivana
Mezi horami
13 Severní Korea
Tajfun, záplavy a karanténa
14 Etiopie
Evangelisté
16 Benjamin a Hanka
Náš život v Iráku
18 Irák

Kam směřuje naše pomoc?

je mi ctí vás oslovit na prahu roku 2021 skrze úvodník Nehemia Info. Jistě se shodneme, že máme za sebou nejzvláštnější rok, který jsme kdy zažili. Pravděpodobně za celou
historii lidstva nezasáhla žádná událost komplexně celý svět
jako pandemie Covidu - 19.
Všem se nám zásadně změnily životy. Vyvstaly nám otázky,
co se bude dít a kam se budou naše životy vlastně ubírat.
Pro naši práci v Nehemii je nejzásadnější komplikací omezení v cestování a obavy z propadu příjmů na projekty, které
financujeme. Avšak při pohledu do loňského roku vidím, že
Bůh byl věrný i přes všechny nepříznivé okolnosti doléhající
na naše životy a práci.
I my jsme mohli v Nehemii vidět v uplynulém roce Jeho
dobrotivou ruku, která nás provázela přes všechny nepříznivé okolnosti, které na nás doléhaly. Přes určitý pokles
finančních darů jsme s postupem času zaznamenali příliv
úplně nových dárců. Dokonce na sklonku roku jsme zaznamenali nárůst finančních darů. Mohli jsme také zorganizovat vánoční sbírku na pomoc jezídským dětem v Iráku a
významně tak pomoci v jejich svízelné situaci.
Přes nejisté možnosti rozvíjet misijní úsilí přibyli další “
pracovníci”, kteří se připravují na dlouhodobý pobyt v zahraničí s cílem přinášet změnu do lidských životů. A tak naší
nadějí je, že On zná minulost, současnost i budoucnost. On
je nad tím vším, a to nám dává jistotu, že projdeme třeba i
údolím šeré smrti...

S přáním všeho dobrého
Leoš Cásek,
ředitel NF Nehemia
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Misie zamilovanýma

očima
Jiří Hanák

Možná jste slyšeli o hrdinství Desmonda Dosse, zdravotníka, který za druhé světové války v bitvě o Okinawu pod
nepřátelskou palbou zachránil 75 zraněných vojáků, visících
na 120 metrovém útesu. Po mnoha hodinách nepřetržité
záchranné akce se totálně vyčerpaný modlil: „Pane Bože,
ať zachráním ještě jednoho!“ Když byl později sám raněn,
odmítl nosítka, na které nechal naložit jiného zraněného
vojáka. Do bezpečí se dostal sám po svých. Ze svých zranění
se léčil pět let. Co ho motivovalo, aby doslova vydal svůj
život pro záchranu lidí, z nichž ho mnozí nesnášeli, protože
ho považovali za náboženského fanatika? Desmond Doss byl
vlastenec, ale také něco věděl o moci sebeobětující se lásky.
Žalm 31:6-7 Do tvých rukou poroučím svého ducha. Ty jsi
mě vykoupil, Hospodine, Bože pravý. Nenávidím ty, kdo se
oddávají klamným nicotnostem. Já spoléhám na Hospodina.
31. žalm je v Bibli hojně citován. Jeremiáš se jeho slovy
modlí, když pláče nad zkázou Jeruzaléma. Jonáš, pohlcen
obrovskou rybou, jeho slovy prosí o odpuštění. I Ježíšova
poslední slova na kříži jsou přesnou citací 31. žalmu. Podle
Ježíšova příkladu se pak v poslední chvíli svého pozemského
putování modlilo mnoho křesťanských mučedníků. Ať už jde
o biblického Štěpána, nebo později Jana Husa, či Jeronýma
Pražského. Ti všichni mohli svůj život zachránit. Mnohem
raději ho však dobrovolně vložili do Božích rukou.

Láska
a sebevydání
jdou ruku
v ruce.

Známý zpěvák Vojtěch Dyk v jednom rozhovoru
prohlásil: „Měli bychom být sami sobě bohem,
protože když svůj život svěříte někomu jinému,
tak to může být nebezpečné, ať už je to Babiš,
nebo Kristus.“ Úsměvnost srovnání jakéhokoliv
politika s Ježíšem ponechme stranou. Mnohem
více zajímavá je úporná snaha mít svůj život pod absolutní
kontrolou. Do jiných rukou se přitom svěřujeme mnohem
častěji, než se zdá. Pokaždé, když nastupujeme do vlaku
nebo si necháváme předepisovat léčbu od lékaře. Je to
paradox. Naše společnost je stále více nasáklá nedůvěrou,
ale přitom jí přenecháváme stále více vlivu nad našimi životy. Tím intenzivněji si pak potřebujeme pěstovat zdání své
nezávislosti a pevně držet zbytky kontroly.
Ježíš svým učedníkům řekl, že pokud se neobrátí jako děti,
nevejdou do království Nebes. Malé dítě je prosto postranních úmyslů. Jeho postoje jsou opravdové. Pokud někomu

důvěřují, tak se vším všudy. Příkladem absolutní důvěry je pro
mne má dcera. Dříve než se naučila chodit, naučila se lézt.
Čím výše a nebezpečněji, tím lépe. K těmto horolezeckým
kouskům po nábytku ji motivovala jedna jediná věc. Číhala,
až půjdu okolo, aby se mi vrhla do náruče. Občas jsem ji
vůbec neviděl. Najednou se prostě mihl stín a já reflexivně
nastavil ruce, abych ji zachytil. Marně jsem jí vysvětloval, že ji
jednou také nemusím chytit a ona si ošklivě natluče. Vůbec
nerozuměla, o čem to hovořím. Jsem přece její velký táta a
vždycky ji chytím. V jejích očích jsem měl absolutní moc.
Naše důvěra, díky které jsme ochotni svěřit svůj život do
rukou někoho jiného, se odvíjí od naší zkušenosti. Pravděpodobně by stačilo, abych dceru jednou nechytil, a už
by se ke skákání ze skříní stavěla jinak.
Sebevydání tedy pramení z naší důvěry a důvěra ze
zkušenosti. Když však půjdeme o úroveň výš, pak už samotná důvěra nestačí. Skutečné sebevydání je především
záležitostí nefalšované lásky.
Láska - základní předpoklad. Více než 20 let žiji v manželství
s ženou, které jsem otevřel celý svůj život. Nemám žádný
plán „B“. Žádný tajný účet, na který bych odkládal peníze,
kdyby nám to náhodou nevyšlo. Žádná pootevřená zadní
vrátka. V roce 1998 jsem s ní spojil svůj život a od té doby
je mou součástí. Vydal jsem se jí a vztah s ní si náramně
užívám, přestože cokoliv udělá, má tak obrovský vliv na můj
život, až z toho mrazí. Troufám si říci, že ten, kdo nezažil
podobné sebevydání, nezažil ani stravující vášeň lásky. Láska
a sebevydání jdou totiž ruku v ruce. Láska je základním
předpokladem sebevydání. Nemůžeš se Bohu plně vydat do
rukou, pokud ses do něj předtím bláznivě nezamiloval.
H. C. Leupold, jeden z komentátorů 31. žalmu, řekl: „Nikdy
nemůžeš milovat Boha příliš mnoho a nikdy mu nemůžeš
důvěřovat příliš mnoho. Obojí však budeš dělat dobře, kdykoliv se hluboce zamyslíš nad tím, jak moc miluje on tebe.“
Boží sebevydání. Pokud se bráníme svůj život plně oddat
Kristu, je to pravděpodobně tím, že jsme si zatím dostatečně neuvědomili, jak nekompromisně a bez výhrad se
vydal on nám. A tak i nadále hazardujeme, když se oddáváme klamným nicotnostem a upíráme svou důvěru tomu,
který jediný si ji plně zaslouží.
V tomto čísle časopisu budete číst příběhy lidí, kteří na
Ježíšovu sebeobětující lásku odpověděli rozhodnutím
přidat se k misijnímu úsilí. Vydávají se vstříc nepohodlí, nebezpečí a odloučení od domova. Přesto to necítí jako oběť.
Jsou zamilovaní a Pán Bůh má jejich plnou důvěru. Pojďme
se na misii podívat jejich zamilovanýma očima. 

3

4

NeHE M I A I NFO

ukrajina

Zhroucené zdravotnictví, požáry
na východě, konec
války v nedohlednu.
Jen některé z mnoha potíží, kterým
čelí naše ukrajinské
projekty. Pomoc
nejpotřebnějším
a přinášení dobré
zprávy o Ježíši však
pokračuje o to intenzivněji.

Ukrajina
Nezlomní
a plní nadeje
ˇ

zdravotnictví, nemáme již o co bojovat. Naprosto se totiž zhroutilo
už před 30 lety. V této pohnuté době pandemie už sanitky
nevyjíždějí ani k vážným případům. Testy na přítomnost viru
stojí nemalé peníze a ti, kdo je potřebují, si je musí zaplatit.
Milí přátelé, pokud je vaše situace lepší než na těchto fotografiích, poděkujte Bohu a prosím, nezapomeňte se přitom
přimlouvat za lidi na Ukrajině.

Konstantin Melnik

Všechny vás zdravíme z Ukrajiny! Sebekrásnější místo na
Zemi ti nikdy nebude tak blízké jako tvá rodná země. Místo,
kde ses narodil, rostl, učil se, kde jsou tvoji příbuzní a
známá zákoutí, má vždy ve tvém srdci zvláštní význam.
Ukrajina, nádherná země na východní hranici našeho
světadílu, kde žijí překrásní a talentovaní lidé, je nejrozsáhlejším státem Evropy. 70 let komunistického otroctví
však bohužel nadlouho zatížilo myšlení a atmosféru naší
společnosti, rozeselo do lidí zlobu, nedůvěru a strach.
Pozůstatky staré ideologie mají dodnes své následky ve
všech sférách života naší země. Kvůli této otupělosti, bídě
a smutku mnozí naši zemi opouštějí s přesvědčením, že je
to depresivní a neperspektivní místo, kde se nedá žít. Na
druhou stranu díky Ježíši Kristu však zde Bůh založil mnoho
církví a daroval naší zemi mnoho vydaných
Všichni
křesťanů, kteří se za ni upřímně modlí.
Nehledě na mnohé těžkosti a výzvy těchto dní
jsme díky Bohu nezlomní. S vědomím, že nás
Bůh nikdy neopustí, zůstáváme plní naděje.

Na východě navíc stále pokračuje vojenská agrese proti
naší zemi. Situace je i nadále velmi složitá. Všichni věřící se
proto nepřestávají modlit za mír pro Ukrajinu.

věřící se
nepřestávají
modlit za
Ukrajinu.

Zde je několik skutečností z našeho života: Rok 2020 se
po celém světě nese ve znamení boje s virem Covid19 a
Ukrajina není výjimkou. Mnoho zemí bojuje, aby se nezhroutil jejich zdravotní systém a snaží se pro své obyvatele
udělat první poslední, ale obyvatelé Ukrajiny zůstali v
tomto boji osamoceni. Na vlastní pěst, bez pojištění a jakékoliv státní podpory lidé léčí sami sebe. Co se týká našeho
Práci K. Melnika můžete podpořit prostřednictvím
č. ú. 1057340/2060, v. s. 5103. 

Aby toho nebylo málo, na podzim zuřily silné požáry,
v jejichž důsledku bylo zničeno sedm vesnic v Luhanské
oblasti na východě země. Oheň nabyl takové intenzity, že
lidé nebyli schopni zachránit nic víc, než své holé životy.
Mnoho lidí tak zůstalo naprosto ožebračeno. Přišli o své
domy, auta, ale chybí jim i oblečení a ostatní věci nutné
k životu. Ani po dvou měsících zatím nezískali od vlády žádnou podporu. Díky dobrovolníkům z našich církví se k nim
však dostala humanitární pomoc. Věřící uspořádali sbírky
financí i stavebního materiálu, které jim slouží k pomalé
obnově jejich domovů. Každý pomáhá, jak může. Někdo
fyzicky, jiný materiálně, ostatní modlitbou.

Naši drazí přátelé a partneři, patří vám veliké díky za
vaši podporu a modlitby. Společně s vámi se můžeme
účastnit projektů namířených k těm nejpotřebnějším,
slabým, nezabezpečeným a zranitelným. Spolu
s touto pomocí přinášíme do jejich domovů a srdcí i
dobrou zprávu o záchraně skrze Ježíše.

Na tomto velikém díle můžeme pracovat společně s vámi.
S vděčností proto vyhlašujeme všechno Boží požehnání
nad českým národem, zdraví pro každou vaši rodinu a
duchovní růst pro každého z vás! Bůh je s námi!
„A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto
věku.“ (Mt 28:20) 
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čad

Katka

Představujeme vám Katku, která zanedlouho vyrazí na svou misii do Čadu.

Lingvistická
práce
v Čadu

na jejich rozvoji a analýze. Takže je to běh na dlouhou
trať. A vím, že to nebude lehké – opustit svou rodinu
a kamarády. Žít v úplně jiné kultuře, zvykat si na horké
podnebí, na zvláštní jídlo. Ale věřím, že nakonec to mnoha lidem může přinést život a naději a to za tyhle obtíže
stojí. Díky za vaši podporu. Bez vás by to nešlo.

Katku čeká práce v týmu. A nebude to pouze tým
domorodců, od kterých se bude učit místní jazyk nebo
s kterým bude pracovat na překladu Bible. Jedná se o
Katka
mnohem širší spolupráci spolu se všemi modlitebníky a
Ještě před dvěma lety jsem žila celkem normální život.
podporovateli, kteří za Katkou budou stát v modlitbách a
Pracovala jsem jako učitelka a moc mě to bavilo. Rozhodla
kteří ji budou pravidelně finančně podporovat. Chcete se
jsem se však tuto práci opustit, protože jsem zjistila, že mi
i vy stát součástí Katčina týmu pro překlad Bible v Čadu?
Bůh vybral jako životní cestu něco jiného. Něco, v čem se
Ze zkušeností víme, že ti, kteří se věrně modlí za misii,
spojily všechny věci, které jsem vždycky měla ráda.
jsou také věrnými podporovateli. Základní
Vždycky mě informace, jak pravidelně Katku podporovat,
Vždycky mě zajímaly cizí jazyky, chtěla jsem se jich zajímaly
naleznete vždy na našich stránkách www.
naučit co nejvíc a různě jsem zkoumala, jak fungují, a cízí jazyky
nehemia.cz či na stránkách www.wycliffe.cz.
taky mě strašně bavilo cestovat. Jezdila jsem na dovo- a bavilo mě
Můžete také požádat o pravidelné zasílání
lenou, ale navíc jsem chtěla zažít nějaká dobrodružst- cestovat.
Katčiných modlitebních dopisů. Společně vám
ví. Proto jsem studovala v Litvě a ve Francii, učila
tedy přejeme Boží požehnání a radost z týmové
jsem děti v Mexiku a provázela jsem turisty po Sibiři. Ale
práce. Finančně ji také můžete podpořit prostřednictvím
cestování, to pro mě nebylo to hlavní. Toužila jsem dělat
č. ú. 1057340/2060, v. s. 2202.
něco, co bude mít hlubší smysl. Kde budu moci druhým
nějak pomoct.
Dnes pracují Wycliffovi překladatelé Bible v desítkách
zemí světa proto, aby mohl mít každý národ na světě Bibli
Vyrostla jsem v křesťanské rodině, a tak jsem si odmalička
ve svém rodném jazyce. Díky lingvistické práci získávají
četla Bibli a čtu si ji stále, skoro každý den. Věřím, že to je
lidé přístup k Božímu slovu, ale také ke vzdělání a zdrajeden ze způsobů, jak k nám Bůh mluví a ukazuje nám svou
votní péči a celé národy jsou tak proměňovány. Většina
lásku. Proto také věřím, že jeho láska a nabídka záchrany
hlavních jazyků přeloženou Bibli má, ale v každé zemi jsou
není jenom pro mne, ale je pro každého člověka na světě.
i menšinové skupiny a na práci s jejich jazyky nezbývají
Z tohoto důvodu se nyní chystám do Afriky s organizací
peníze, pracovníci a často ani vůle. Právě pro ně Wycliffe
Wycliffovi překladatelé Bible ve spolupráci s NF Nehemia.
existuje. Více než 2 000 jazyků zatím čeká na zahájení překladu. Jedná se o 171 mil. lidí, pro které je dobrá zpráva o
Kam se tedy chystáš? Chystám se do Čadu, což je chudá
spasení zatím stále nedostupná. Většina z těchto národů
země ve střední Africe na jižním okraji Sahary. Žije zde asi
žije v Africe a Asii. 
15 mil. lidí, jen o málo více než v ČR. Lidé zde ale hovoří
více než stovkou různých jazyků a mnohé
z nich vůbec nemají psanou podobu.
Sta�s�ka překladu Bible
Oficiálními jazyky jsou francouzština a
arabština a ve školách se vyučuje francouzNejvětší potřeby - listopad 2020
Světová
Počet jazyků
populace
ve světě
sky. Většina obyvatel však francouzsky tak
7,8
miliard
7360
dobře nerozumí, a tak se často ve škole
vůbec nic nenaučí. Téměř 80% dospělých
obyvatel Čadu neumí číst ani psát. V týmu
Evropa
W. pracují nejen překladatelé Bible, ale
Asie
60
také lingvisté, kteří místní jazyky zkoumají,
Amerika
836
a učitelé, kteří pomáhají překlenout proAfrika
120
past mezi rodným jazykem a francouzským
597
vzdělávacím systémem.
Já k tomuto dílu přispěji jako lingvistka.
Ze všeho nejdříve se budu muset naučit
místní jazyky. Čadskou arabštinu a některé
další. A teprve potom budu moct pracovat

Celá Bible
407 jazyků, 5,7 miliard lidí

Paciﬁk

401

Nový zákon
1551 jazyků, 815 milionů lidí
Čás� Písma
1160 jazyků, 458 milionů lidí

Práce na překladu Bible
738 jazyků, 65,4 milionů lidí
Potřeba překladu
2014 jazyků, 167 milionů lidí

Čísla na mapě odkazují na místa,
kde je již o překlad zájem, nebo
kde ještě překlad Bible schází.
Celkem 2014 jazyků, 167 milionů lidí.
Zdroj: www.wycliﬀe.cz
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Co je pro tebe největší radostí? Jednoznačně
to, že Pán Ježíš ke mně konkrétně mluví a má
všechno připravené. Všechny detaily zatím
nevidím, jsem si však jistá, že mé místo je v
Masajské stepi, kde bych chtěla být požehnáním
pro masajské děti a ženy. On je ten, kdo mi
pomůže zvládnout i oblast nekomfortní zóny.
Aktuálně mi dělá radost pravidelná komunikace
s misionářkou Ray, která v Loltepes už několik
let pracuje. Mohu se od ní dozvídat aktuální
Oficiálně vám představujeme Zuzku jako naši
potřeby, radosti nebo starosti, čím v Tanzanii žijí,
misionářku schválenou Správní radou Nehea být skrze modlitby součástí tamní misie i na
dálku. Dělá mi radost zájem některých přátel
mie a vysílanou sborem AC Lysá nad Labem.
a jejich modlitby, je mi to povzbuzením.
A těším se, že budu moci začít jezdit po sborech
a představit práci, ke které mne Pán Bůh do Tanzanie volá.
Pokud máte zájem o prezentaci nebo besedu ve vašem
sboru nebo stanici, ráda přijedu. Stejně tak, pokud jste
ochotní misii mezi Masaji podpořit modlitebně či finančně
a stát se součástí mého podpůrného týmu, tak budu ráda,
Zuzka
když se ozvete na office@nehemia.cz.
Co tě v Tanzanii čeká? Čeká mě práce v místní základní
Co je pro tebe největší obětí? To ještě přesně nevím.
škole jako učitelka angličtiny a život mezi Masaji. Ve škole je
Pokud je to ale myšlené, co mi dělá (někdy velké) starosti,
nyní 500 dětí plus 150 dětí v přilehlé mateřské školce.
tak myslím, že hodně těžká bude ztráta domova, opuštění
V první fázi se budu muset seznámit s novou kulturou,
Sadské a stěhování věcí někam jinam (asi zpět do Lysé, kde
zdokonalovat se ve svahilštině a učit se základy jazyka maa,
mám byt, jejž pronajímám, ale kde jsem nikdy nebydlela).
abych byla schopná naslouchat, rozumět, chápat i sdílet
Bydlím v Sadské už víc než 13,5 let, stěhovala jsem se sem
příběhy z Bible a svědectví o Pánu Ježíši s místními Masaji.
jako misionářka z mého původního domácího města Lysé
Mezitím bych chtěla navazovat a rozvíjet přátelství s ženami
nad Labem. Za ty roky jsem tady doma, mám tu mnoho
a dětmi a podílet se na humanitárních a evangelizačních
přátel a známých a do určité míry jsem v místní komunitě
aktivitách misijního týmu, který v Loltepes již pracuje.
"zapustila kořeny". Jestli Pán Bůh nedá nějaké jiné řešení,
tak se před odletem do Tanzanie na dlouhodobou misii
V Loltepes je nedostatek učitelů a misijních pracovníků.
budu muset odstěhovat z pronajatého domu, kde teď bydPokud nepojedu, bude potřeba, aby jel někdo jiný. Zárolím, a který je mým domovem. Znamená to přijít o obyčejné
veň je to i poněkud nehostinné místo na život – člověk
i neobyčejné kontakty se zdejšími lidmi. Taky to znamená,
musí vyjít ze svého evropského pohodlí. Učitelům v severže se pak z Tanzanie nebudu moci tak úplně vracet domů.
ní Tanzánii mohu být prospěšná i svými pedagogickými a
poradenskými zkušenostmi. Před rokem a půl ke mně Bůh
Těžké je, že pravděpodobně nebudu moci být v blízkém
na místě jasně promluvil, že Loltepes je přesně místo, kam
kontaktu s mou širší rodinou a nebudu moci trávit tolik
si mě povolává. Od té doby pravidelně komunikuji
času jako dosud se svými příbuznými. Jsem člověk, pro
s místním týmem. Modlím se, a pokud je to možné, inforkterého jsou vztahy a přátelství s lidmi hodně důležité.
muji o potřebách své okolí. Spolu s mým domácím sborem
Takový mezičas, kdy už nebudu mít intenzivní vztahy
pracujeme na praktických krocích mého vyslání (je s tím
s českými lidmi a ještě nebudu mít ani navázaná přátelství
spojené předání mé aktuální služby zde v Sadské a později
s lidmi v Tanzanii, bude proto asi dost složitý. Tam, kam jdu
pravděpodobně i stěhování z pronajatého domu, který
sloužit, není standardem každodenní připojení
mám v Sadské k dispozici).
k internetu. I pošta je vzdálená hodně kilometrů.
Je možné, že se mi v něčem bude stýskat (než se
mi povede navázat kamarádství s místními). Ale
asi nejtěžší představou je, že budu muset změnit
svou českou adresu (a vzdát se mnoha věcí, které
teď vytváří moje "doma" - třeba věnovat někomu
jinému moji kočku Nessi anebo opustit zahrádku,
klavír, mnoho knih, klarinet...). Uvidíme ale, jak to
všechno bude. Pán Bůh je dobrý.

Mezi Masaje
do Tanzanie

Zuzku a její misijní práci můžete podpořit
prostřednictvím č. ú. 1057340/2060, v. s. 2201. 
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Tento manželský pár už měl
být na misii v
Asii. Je připravený vyrazit.
Teď však musí
jako většina
dalších čekat.

Čelíme prekážkám,
ˇ

jsme však připraveni vyrazit
Manželé "K"

Vím, že jste byli již v první polovině roku připravení
odcestovat na misii do východní Asie. Zdeňku, ty jsi dal
dokonce v práci výpověď. Jak se vše poté vyvíjelo?
Ano, měli jsme odcestovat již loni na jaře. Neustále jsme
byli připravení vyrazit, protože jsme věřili, že dříve či později přeci jen odjedeme. Když se však hranice zavřely, bylo
nám jasné, že se náš termín odsouvá.
Byl jsem zaměstnán u městské policie a zrovna mi končila
tříletá služba, ke které jsem byl zavázán. V té době jsem měl
podanou výpověď a museli jsme se vystěhovat z pronajatého bytu. Když se situace změnila, nějak zvlášť mě to
nemrzelo. Najít práci není tak složité. Rozhodl jsem se to
zkusit ve stavebnictví, kde je práce dost. Chvíli poté, co jsem
nastoupil do jedné velké firmy, se na mě obrátil přítel ze
sboru s nabídkou spolupráce ve stavební partě a já to přijal.
Ádě její práce zůstala a ještě jí přibylo, což ji paradoxně těší.
A co bydlení? No, to bylo náročnější, ale už při stěhování
k manželčiným rodičům jsme sehnali nový byt a o týden
později jsme se přesouvali zase do nového. A kupodivu
v mé nové práci i v novém bytě je nyní lépe než předtím.
Neodradila vás současná pandemie a také fakt, že se
váš odjezd odsunul? Samozřejmě nás to mrzelo, ale
neodradilo. Před odjezdem do Asie jsme měli strávit
v rámci adaptace měsíc ve Středomoří. To se však také
zrušilo. Navíc jsme museli vyřešit práci i bydlení, což bylo
trochu frustrující. Do nového bytu jsme však už šli jen se
zlomkem našich věcí, abychom byli připraveni kdykoliv
odjet. Když jsme měli jasno, že prostě odjedeme, i kdyby
to mělo být za delší dobu, vnímali jsme různé duchovní
útoky, a tedy i jiný rozměr duchovního boje. Na druhou
stranu jsme ale cítili požehnání a Boží ujištění.

Misijní práci manželů "K" můžete podpořit
prostřednictvím č. ú. 1057340/2060, v. s. 2309. 

Máte možnost zatím studovat jazyk či se jinak připravovat? Nově získaný čas jsme se rozhodli využít k přípravám.
Dále pomáháme ve sboru, kde jsme doposud sloužili.
Jinak pracujeme hlavně na naší angličtině, protože ta
slouží jako prostředek ke komunikaci s velkou částí našeho
týmu a taky se prostřednictvím angličtiny budeme učit
mandarínštinu. Ta je sama o sobě dost komplikovaná a
na doporučení se ji budeme učit až na místě od rodilých
mluvčích. Pokoušíme se alespoň naučit pár znaků a zjistit
více informací o místě našeho působení. Duchovní přípravu taky nepodceňujeme. Karanténní opatření se ukázala
jako přínosná. Kosmonauti také předem simulují podmínky
pod vodou či v poušti a my jsme si uvědomili, že v Asii
budeme také v jiném prostředí zpočátku odkázáni jeden
na druhého. Sbor, přátelé, rodina, ti zůstanou na druhé
straně světa. Proto jsme karanténní opatření pojali i trochu
„sportovně“ a začali s pravidelnou domácí skupinkou.
Jak nyní vypadají vaše plány s odjezdem? Zatím
nemáme přesné datum odjezdu, ale vidíme, jak
Bůh postupně otevírá cestu. Počátkem loňského
podzimu se část našeho týmu mohla vrátit zpět
do Asie. Do konce února by snad mohla být většina lidí v cílové zemi zpět. Doufáme tedy, že
i my se do jara 2021 přesuneme.

Doufáme, že se
do jara
přestěhujeme

A jak jste na tom finančně? Aktuálně jsme díky jednotlivým darům získali zhruba polovinu našeho rozpočtu. Nyní
nám ještě schází zhruba 500 tisíc korun.
Za co se můžeme modlit? Ani jeden z nás není superman
na jazyky. Za úspěch považujeme domluvu v angličtině. Bez
pochyby by byl parádní dar jazyků. Budeme proto rádi, když
se za nás budete modlit. Kupodivu však strach z čínštiny
nemáme, spíše si myslíme, že to bude lepší než s angličtinou. Dále budeme rádi za modlitby, aby se naplnil náš
finanční rozpočet a abychom mohli v pravý čas odjet. 
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Foto: Billy Cedeno (Pixabay)

Sbohem,
jižní
Asie!
Alesponˇ prozatím...

Celosvětová pandemie změnila i
naše plány.

Eliška

Ukončení práce v IJM. Mé a Muthuovy plány se díky koronaviru naprosto změnily. Rozhodli jsme se zůstat
v Evropě na dobu minimálně jeden až dva roky. Vzdali
jsme se usilování o návrat do jižní Asie, kde je situace stále
kritická. Ve vztahu k mé práci to znamená oficiální konec
mého zapojení v organizaci IJM. Koronavirový stav a navíc
skutečnost, že Indie dlouhou dobu nevydávala žádná víza,
nás s Muthuem vedly k rozhodnutí usadit se pro tuto chvíli
v České republice. Znamená to, že již nebudu pokračovat
v práci pro organizaci IJM v oblasti jižní Asie. I když je to pro
mne velká změna, nevnímám ji negativně. Jsem vděčná za
tu dobu, po kterou jsem v IJM mohla pracovat. Možnost
aktivně se podílet na skutečné změně v oblasti pracovního
otroctví v oblasti jižní Asie pro mne byla a zřejmě vždy
bude velkým privilegiem. Rádi bychom se s Muthuem do
regionu jižní Asie časem vrátili a dále se věnovali
Má práce práci s ohroženými skupinami místních obyvatel.

v IJM momentálně Tím, že zůstáváme v České republice, se Muthu
rozhodl opustit svou práci v Indii. To nebyl příliš
končí.

lehký krok.Pracoval totiž ve státním sektoru, a
proto se v budoucnu nemůže do své práce vrátit.
Udělal ale tento krok ve víře, že Bůh má naši cestu ve
svých rukou a povede nás do věcí jiných a nových.
V současné chvíli oba s Muthuem pracujeme u mého
strýce v zahradnictví. Sbíráme spoustu nových dovedností, které se nám třeba někdy budou hodit. Díky této

práci, která není tolik mentálně náročná, máme více
prostoru vyrovnávat se se všemi změnami, které se
v našem životě odehrávají. Manželství, změna země, ve
které žijeme, změna práce, změna přátel (pro Muthua),
to vše jsou samy o sobě poměrně náročné úkoly.
Misijní sobota. Před pár měsíci jsme se s Muthuem
zúčastnili setkání pro misionáře pořádané Nehemií, kde
jsme přijali povzbuzení do naší situace od dalších párů a
rodin, které jsou v aktivní službě a jejichž plány byly také
v některých případech kovidovou situací ovlivněny.
S Muthuem hledáme společně další vizi. Čas v České republice chceme brát jako čas, kdy se můžeme v klidu sžít
v manželství, ale také získat nové dovednosti a zkušenosti, které pro nás budou užitečné v budoucí službě, ať už
to bude v Indii či kdekoli jinde. V prosinci jsme prošli týdenním kurzem na misijní škole Cornerstone v Nizozemí.
Přemýšlíme, že bychom zde studovali déle. Doufáme, že
krátký prosincový kurz nám pomůže zakusit prostředí
školy, abychom se mohli lépe rozhodnout pro roční či
dvouleté studium v tomto semináři.
Čas v ČR bychom také rádi využili jako čas ke sdílení se
o Indii a jejích duchovních potřebách, čas k povzbuzení
dalších křesťanů k aktivnímu zapojení do misijní práce,
čas k obnovení a budování vztahů, čas s rodinou a také
čas k celkovému odpočinku a načerpání nových sil a
nového povzbuzení do budoucí práce. 
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Asie

migrantští pracovníci, kterým zaměstnavatelé kvůli kovidové krizi přestali dávat mzdu, stravu a v jednom případě
dokonce i pitnou vodu. Pracovníci byli drženi v otrockých
podmínkách a jejich požadavek, aby mohli zařízení
opustit a vrátit se do svých domovů, jim byl zamítnut. Na
jednom z pracovišť byli zaměstnanci po vyslovení přání
vrátit se domů zbiti dřevěnými tyčemi.
Na záchranných operacích IJM spolupracovala s dalšími
neziskovými organizacemi v regionu a se státní správou
a policií.
"Když jsme odmítli pracovat, majitel a dozorčí přivedli
skupinu mužů a ti nás bez milosti zbili. Dokonce zbili ženy,
které nám přišly na pomoc," sdílel svou zkušenost jeden
ze zachráněných mužů z cihelny.
"Báli jsme se o vlastní život," sdílela jiná zachráněná
žena. "Ztratili jsme naději na to, že se kdy vrátíme domů
živí, dokud se tu neobjevili úředníci, kteří nás zachránili."
Životní úroveň se během koronavirové krize v regionu
jižní Asie zásadně zhoršila. Díky práci IJM však mohlo
více než 1 300 osob zažít pocit svobody a bezpečí.

Práce pokracuje
ˇ

Pokud máte zájem dostávat aktuality z práce IJM nejen
z regionu jižní Asie, ale celého světa, můžete se přihlásit
k odběru pravidelného newsletteru na www.ijm.org. 

Práce IJM směrem k ochraně obětí pracovního otroctví však stále pokračuje.
Po vypuknutí kovidové krize během měsíců června a
července se objevila volání o pomoc z několika pracovišť
v regionu, ve kterém IJM jižní Asie působí. Postupně se
ozvali pracovníci ze čtyř cihelen a jedné továrny na látky,

Volné deti
ˇ
Etiopie
V současné době máme 18 volných dětí v Jimmě i Kofele.
Pokud byste se rádi zapojili do pravidelné podpory vzdělávání dětí v Etiopii nebo jen jednorázově přispěli, prosím,
kontaktujte naši kancelář office@nehemia.cz. Volné děti si
také můžete vybrat na našich stránkách www.nehemia.cz.
Měsíční podpora jednoho dítěte stojí 500 Kč a zahrnuje

školné, školní uniformy, aktovky, školní potřeby, hygienické
potřeby a základní zdravotní péči. Rodině navíc pomáháme
formou základních potravinových balíčků. Jednorázové
či pravidelné dary můžete posílat na č. ú. 1057340/2060
nebo 100113352/0300, v. s. 1202 - děti Etiopie (Kofele), v. s.
1204 - děti Etiopie (Jimma). 
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Misie

Daniel najednou prestal
dýchat!
ˇ

Společně se svou
manželkou Rut a
syny Lukasem a
Danielem žijeme
v Dačicích, malém
městě v Jižních
Čechách, kam jsme
se přestěhovali za
účelem pomoci misijní stanici AC Brno,
aby zde vznikl sbor.

Epileptických záchvatů stále přibývalo.
Roman Vretonko

Manželé Vretonkovi jsou našimi dlouholetými spolupracovníky a několikrát ročně vyučují pastory, služebníky a
studenty biblických škol v Asii. Nyní se však situace zásadním způsobem změnila. Jednak vlivem pandemie není
možné cestovat, ale jako rodina procházejí velmi těžkým
obdobím. Chceme jim proto i v tomto údolí stát po boku a
podepřít jak modlitebně, tak finančně. Prosím, přidáte se?
O nás. Jmenuji se Roman Vretonko. Pocházím ze Slezska.
Společně se svou manželkou Rut a syny Lukasem a Danielem žijeme v Dačicích, malém městě v Jižních Čechách,
kam jsme se přestěhovali za účelem pomoci misijní
stanici AC Brno, aby zde vznikl sbor.

Další den jich bylo 8, to už mu dělali magnetickou rezonanci, další den lumbální punkci, aby vyloučili zánět. Jenže
záchvatů stále přibývalo, až jich bylo tolik, že se z jednoho
probral a do deseti minut dostal další, a tak to pokračovalo celý den. Bezmoc, jakou rodič v takové situaci prožívá,
je nepopsatelná.
Při výstupní kontrole nám lékař sdělil, že si musíme najít neurologa, který bude syna mít dále v péči. Ještě ten
den jsem vytočila první číslo, které se mi ve vyhledavači
zobrazilo, a po nějaké době jsem zjistila, že náš pan neurolog je specialista na dětskou epilepsii.

Po návratu jsme začali s Danielem rehabilitovat, poctivě jsme 4x denně cvičili, docházeli jsme ke specialistům.
Co se stalo? Daniel se narodil v listopadu 2016 jako zdraNáš neurolog nám pomohl dostat se do zařízení Arpida
vé dítě. Že není s naším synem něco v pořádku jsme si
v Českých Budějovicích, kde probíhají intenzivní rehabiuvědomili zhruba v jeho půl roce. Daniel se totiž
litace. Za 14 dnů jsme jeli na první pobyt. Zjistili jsme,
Modlitby že čekací doba dostat se na pobyt je 2 roky (!) a my
přestal motoricky vyvíjet. To jsme ještě nevěděli,
jsou to,
že se v jeho hlavičce něco děje.
jsme se tam dostali po dvou týdnech od zavolání.

co potřebujeme
Intenzivní rehabilitace Danielovi velmi pomáhají.
nejvíce. V lázních Klimkovice si připlácíme neurorehabilitační

V říjnu 2017 při návštěvě rodičů v Karviné Daniel
najednou přestal dýchat. Křísili jsme ho a po
příjezdu RZP jsme byli převezeni do nemocnice,
kde nám v podstatě nic neřekli. Dostali jsme do výbavy
Diazepam, pro případ „co kdyby“ a jeli jsme druhý den
domů. Blížily se Vánoce, čas pokoje a klidu, a my jsme
netušili, že jako rodiče budeme prožívat nejhorší dny v životě. Těsně před Vánoci v noci Daniel přestal dýchat. Dali
jsme mu Diazepam, ale za dvě hodiny se stav opakoval. To
jsme již volali RZP a odváželi nás do Jindřichova Hradce.
Tam nám řekli, že to jsou epileptické záchvaty. Šok! Cože?!
Epilepsie? Záchvaty se násobily. Další den byly 4, třetí den
nás převáželi do krajské nemocnice do Českých Budějovic.

Pokud byste se chtěli zapojit a přispět na lékařskou péči
pro Danielka, použijte prosím č. ú. 1057340/2060 nebo
100113352/0300, v. s. 2301. Do poznámky napište Daniel.

program, který mu taktéž velmi prospívá. V roce a
půl se poprvé sám posadil a o rok později udělal své
první krůčky. Nyní věnujeme velkou pozornost psychomotorickému vývoji našeho syna. Za rok 2019 jsem byla
s Danielem tři měsíce pryč z domu (2x měsíční lázeňský
pobyt, 2x týdenní hiporehabilitace, dvoutýdenní intenzivní rehabilitace v Arpidě).

V loňském roce to byly 4 měsíce, co jsme byli mimo
domov (totéž co předchozí rok + 2x dvoutýdenní intenzivní rehabilitace v soukromém zdravotním zařízení Hájek).
Momentálně je Daniel po motorické i mentální stránce na
úrovni cca 18 měsíčního dítěte. Nic nám neřekne, komunikace z jeho strany velmi vázne, ani nic neukazuje. Přesto
všechno je to usměvavé dítko, které miluje společnost,
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přírodu, je rád, když si s ním někdo hraje. Intenzivně spolupracujeme s klinickou logopedkou, se sociální pracovnicí
Rané Péče, která k nám pravidelně dojíždí a dalšími terapeuty (ergoterapeut, fyzioterapeuti, speciální pedagog).
V září 2020 Daniel nastoupil do vesnické mateřské školky
s asistentkou. Daniel je velmi rád mezi dětmi. Největší
výzvou v této době pro naši rodinu je časté odloučení,
finanční zátěž a nejistota, co bude. Přesto důvěřujeme
Bohu, věříme, že jsme v Jeho rukou a že ví o nás a o
našem synovi.
Co nás čeká v roce 2021?
5x intenzivní rehabilitace v Ostravě
2x měsíc v lázních – neurorehabilitační program
2x týdenní pobyt v Arpidě – intenzivní rehabilitace
2x hiporehabilitace

Prosíme o modlitby. Modlitby jsou to, co
potřebujeme nejvíce.

Za naši rodinu, abychom to vše ustáli. Roman pracuje na
plný úvazek, vede stanici. Rut učí doma Lukase, cvičí
s Danielem, často odjíždí s mladším synem rehabilitovat.
Za naši stanici, kterou vede Roman.
Za staršího syna Lukase, který je často sám doma s tatínkem.
Za Daniela – za Boží jednání v jeho životě; ať nás Bůh
vede ke správným lékařům, kteří nám pomohou.
Za pokrytí všech nákladů spojených s rehabilitacemi.
Co se týče výdajů... Intenzivní rehabilitace v Ostravě:
24.000- 48.000 Kč / 2 týdny (záleží, co bude zvládat).
Měsíc v lázních: 64.000 Kč (platí pojišťovna), my doplácíme
20.000 Kč (neurorehabilitační program) + 6.000 Kč logopedie. Týdenní pobyt v Arpidě: doplatek 3000 Kč (proplácí
pojišťovna). Hiporehabilitace: 13.000 Kč / týden. Hájek:
74.000 Kč / 2 týdny. Tyto částky se násobí počtem terapií,
které absolvujeme. Pomůcky se pohybují v řádu tisíců až

desetitisíců. Takže v příštím roce nás čeká investice min.
300.000 až 500.000 Kč. Nepočítáme zatím s nejdražší
terapií v Hájku, rozhodneme se až podle výše dostupných
financí. I tak je ta částka šílená. A to nepočítám, že cca
150.000 Kč platí pojišťovna. 

Kurzy
Kairos
V probuzení církve i jednotlivců nám stále dávají největší
smysl kurzy Kairos. Vždy se těšíme z reakcí účastníků, kteří
si kurzem prošli. V současné době již kurz absolvovalo
180 lidí a v příštím roce bychom rádi v kurzech dále pokračovali. Pokud byste měli o kurz Kairos zájem ve svém
sboru, prosím, kontaktujte naši kancelář.

V současné době jsme přistoupili i na výuku kurzu online,
a to ve spolupráci se slovenským týmem, který je pro
nás velkou oporou obzvláště v technických záležitostech.
Aktuální informace naleznete vždy na www.kurzkairos.cz
nebo na www.nehemia.cz. 
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misie

Mezi horami
Odcházím...
Ivana

Kde nyní vnímáš své povolání? Už to bude pár let od
doby, kdy ke mně osobně promluvila Ježíšova slova o
vyjití na “konec světa”- zvěstování evangelia a Boží spásy
ve známých i neznámých koutech naší Zeměkoule. Tato
slova, mimo jiné, mě stále motivují a rozžínají touhu sloužit
lidem, kteří mají- na rozdíl od nás- tak těžký přístup k
dobré zprávě o Ježíši. Ale Bůh o nich ví. A oslovuje je skrze
sny, vize nebo skrze své služebníky. Jaké úžasné privilegium
je, že můžeme být součástí tohoto procesu. Ať už doma,
nebo- jako v případě mém a mnoha jiných- v cizině.

Iva se připravovala půl
roku v Egyptě, nyní již
zná přesnou destinaci.
dialekty. Bohužel země není nakloněna křesťanství, a jestliže 96% jejího povrchu tvoří hory, tak číslo 98% vyjadřuje
příslušnost k islámu.
Protože osobně mám vzdálenou představu o praktických
potřebách země a lidí, je teď v plánu doba adaptování se
na kulturu, jazyk apod. Hledání, jakým způsobem mohu
přispět k budování Božího království v této oblasti. To se
však nevylučuje s nějakou prací, a proto je v plánu spolupráce s organizací LiveDead, která už v D.... nějakou dobu
působí. K tomuto týmu bych se měla v D.... připojit na dva
roky. Mají tam dvě rodiny a pár lidí, kteří pracují jako tým
a poskytují zaškolení pro nové zájemce o misii ve Střední
Asii.

I přesto, že nám Ježíš říká, že si nemáme o nic dělat
starosti, jsem se však nevyhnula tomu si nějaké ty
starosti dělat. I když mi Bůh dal na srdce směr, jakým se
Tak co tedy vlastně budeš dělat? Učit se, pozorovat,
vydat, měla jsem nejasnou představu, jak a kam
opakovat, pomáhat s projekty týmu, hledat konkrétní
přesně dojít. Míněno metaforicky i doslova...
zaměření, modlit se a hledat příležitosti oslavit Boha a
Kam
“Kam přesně se tedy mám vydat, Bože?“ byla (a přesně
přinést naději lidem, kteří hledají.
průběhu let určitě ještě bude) moje otázka.
se mám,
Jaké jsou nyní tvé přípravy? Pročítám a učím se historii
Bože,
Přirovnala bych to k pohledu na malíře, který na
a kulturu země a pomalu i jazyk, i když to bude jedna
vydat?
bílém plátně pomalými tahy štětce vytváří obraz.
z náplní mého pobytu v D....... Je fajn, že mi v hlavě od
On ví, co chce namalovat, ale vy vidíte pouze
pobytu v Egyptě ještě zbyly nějaké základy arabštiny a
jednotlivé tahy a musíte trpělivě čekat, co z toho
jiných jazyků. I když T...... má svou vlastní řeč, můžu tam
bude. Nevím, jaký obraz Bůh maluje skrze můj život, co
slyšet některé podobnosti.
tam ale už nějakou dobu vidím, jsou údolími protkaná a
do nebe rostoucí pohoří, která tvoří jedinečnou krajinu
Je moc zajímavé, jak i na jazyku je vidět vliv více kultur, staStřední Asie. A v jednom takovém údolí leží D....., hlavní
rověké perské, arabské přicházející z jihu a ruské ze severu.
město T........
Takže když to zjednoduším, můžete slyšet arabská slovíčka
v perském jazyce psaném cyrilicí (azbukou). Také jsem
Co budeš dělat na místě? T......n leží v srdci Střední Asie
pravidelně v kontaktu s místním týmem, abych mohla už
a můžete zde zaslechnout lidi hovořit mnoha perskými
nahlédnout, co to obnáší a modlit se za aktuální potřeby.
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Jak jsi na tom finančně? V neposlední řadě pak přede
mnou stojí onen úkol spojit se s lidmi, kteří mají zájem se na
tomto nějak podílet, a udělat, co můžu, abych v době plánovaného odjezdu (srpen 2021) měla prostředky potřebné
k životu po dobu dvou let. Zatím jsem pouze na začátku.
Tento proces není zcela mojí parketou (přiznám se, že mě
fascinují lidé, kteří mají fundraising jako profesi). Každopádně vím, že to je Boží plán, a když já udělám, co je mým
úkolem a v mých silách, on se postará o zbytek. O tomto
principu můžeme číst v Matouši 6. kapitole, a je to velmi
dobrý postoj pro život a službu obecně. Nedělat si starosti
s tím, co a jak bude, ale s radostí děkovat Bohu, že On se
umí o věci postarat lépe než my. Takže se snažím držet
oblíbeného pravidla v naší rodině: “Modli se a pracuj.”
Jaké máš modlitební potřeby?
Asi všechny :D Ale konkrétně bych řekla:
Za Boží vedení a ochranu, protože bez Něj nemůžeme
nic. A já bych raději dělala něco než nic.
 Také za odvahu jít do každé výzvy, která se po cestě objeví.
 Za moudrost, jak strávit čas před odjezdem a po odjezdu... Za lidi a setkání připravená a vedená Duchem.
 Naplnění rozpočtu a budování podpory.

Jak tě můžou lidé podpořit v budoucnu? Kromě modliteb... a modliteb je mnoho dalších způsobů, jak podpořit
tuto či jinou misijní službu. V dnešní době spousta věcí
probíhá online, tak bych určitě neodmítla rady a podporu
v oblasti techniky. Dále pak tzv. morální a motivační
podporu. Takové to, že i když jste tisíce kilometrů daleko,
lidé se vás zeptají, jak to jde, co se daří či nedaří, nebo jen
pošlou pár slov na povzbuzení. Člověk pak ví, že se na něj
nezapomnělo. A už zmiňovanou finanční podporu, díky
které je možné plány prakticky uskutečnit.
Pokud byste rádi věděli více, můžete mě kontaktovat na
emailu Anakova@protonmail.com.
Ráda bych poděkovala všem, kteří se už v minulosti nebo
nyní připojili k této vizi. Vaší podpory si velmi vážím.
Věřím, že Bůh požehná vše, čeho se pro Jeho jméno vzdáváme. Ať vám Bůh žehná pokojem a radostí.
Pokud byste chtěli podpořit službu Ivany, prosím,
použijte č. ú. 1057340/2060, v. s. 2306. 

Tajfun, záplavy
a karanténa v Severní
Koreji
Daniel Hoffer, AVC Švýcarsko

Díky, že dlouhá léta stojíte po našem boku. Díky
za vaši stálou podporu a neustálý přísun financí.
Vážíme si toho!
Situace v Severní Koreji je opravdu špatná. Země
prochází těžkým obdobím. Vlivem covidu došlo
k celkovému uzavření hranic i přerušení obchodu
s jinými zeměmi. Mezinárodní sankce celkové
atmosféře nepřispívají. Během léta zasáhly severní Hamjong silné deště a při posledních povodních byla zničena část úrody. Navíc v září zasáhl
severní provincii, kde se nacházejí i naše pekárny, ničivý
tajfun. Bylo zničeno 3 000 domů a lidé zoufale potřebují
základní pomoc, jako je jídlo, přístřešky a hygienické sady.

zavřené a rozvoz chleba a mléka je pozastaven. Rodinám
dětí alespoň rozvážíme mouku, cukr a olej a namísto
sójového mléka dodáváme nutriční prášek, který vyrábíme v Songbongu.

Nabídli jsme proto v této oblasti pomoc a rozdávali lidem
pytle s moukou a hygienické potřeby. Školy jsou zde stále

Pokud byste chtěli podpořit pekárnu v S. Koreji
prosím, použijte č. ú. 1057340/2060, v. s. 1301. 
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Obětavost, nasazení
a víra etiopských
evangelistů.

Evangelisté

E....

Bratr Meri*

Touha zasáhnout nezasažené národy nás neopouští.
Naši evangelisté i navzdory celosvětové pandemii stále
pokračují ve své misii a díky Bohu se jim daří dobře. Chtěli
bychom vám poděkovat za vaši projevenou štědrost
rodině Kaly. Jejich dívence se nyní daří lépe. Díky vaší finanční podpoře má zajištěnou pravidelnou stravu a může
dále pokračovat v léčbě HIV.
Díky také za vaše finance pro další dva evangelisty. Yisakovi* jsme díky vám přispěli na zdravotní péči a dlouhodobé
bolesti zad už nejsou tak intenzivní. Chala* se připravuje na
zkoušku z autoškoly. Oba společně vybudovali na základě
finančních darů slepičí farmu, která by jim v budoucnu měla
zajistit stálý příjem. Yisak je již nyní schopen prodávat vajíčka.
Chala prozatím čeká, až skončí období dešťů, aby mohl do
připravené hospodářské budovy mladé nosnice pořídit.
Při každé své modlitbě se raduji z toho, jak se od prvního
dne až doposud podílíte na evangeliu. Jsem si jist, že Ten,
který ve vás začal dobré dílo, je dovede až do konce v den
Krista Ježíše. Fp 1,5-6

Yisak (*jména jsou z bezpečnostních důvodů změněna.)

Všichni nově obrácení nyní procházejí biblickým vyučováním základů. Každý ve svém regionu v jeho místním kontextu. Procházíme Biblí od stvoření až po život Ježíše Krista
jako zachránce celého světa. Celá výuka zahrnuje témata
jako např. hříšnost člověka, kde se v Koránu píše o Issovi
Al-Masihovi (Ježíši Kristu), kým je Kristus (kristologie na
úrovni jejich porozumění), modlitba, jak by měl vypadat
život křesťana, co znamená znovu se narodit a křest.

Navíc se všichni účastní intenzivního modlitebního
setkání ráno i večer. Během celého programu
budujeme přátelství a máme prostor na osobní
V loňském
Tuto zprávu píši v období celosvětové pandemie a
rozhovory a zodpovězení jakýchkoliv otázek.
roce jsme
boji proti koronaviru. Jsem však vděčný, že nám Bůh pokřtili 462
Navíc naši misijní pracovníci mohou růst ve
dal milost i svou ochranu, abychom i nadále mohli lidí a založili svých dovednostech. Získávají nové zkušenosti
pokračovat v díle jeho služby.
46 místních při práci s lidmi a učí se srozumitelně předávat
biblické pravdy druhým.
společenství.
Boží dobrotivá ruka byla s námi i celý loňský rok.
Mohli jsme prostřednictvím našich evangelistů a
Naposledy jsme během pandemie pokřtili 15
misionářů oslovit bezmála osm tisíc muslimů, z nichž 462
mužů a 37 žen. Chválili jsme Boha za to, že není omezen
mužů i žen uvěřilo a odevzdalo své životy živému Bohu.
žádnou karanténou. Stále jedná, zasahuje všechny národy
S láskou a odevzdáním jsme se sdíleli s dobrou zprávou
a přitahuje je ke svému srdci. Proto chceme být neustále
evangelia. Někteří
připraveni vyjít a sloužit tam, kde je potřeba.
s nadšením a zatajeným
dechem naslouchali, jiní
V loňském roce jsme založili 46 místních společenství
na nás s hněvem útočili.
ve formě domácích skupinek. Obzvláště nás těší, že se
Hovořili jsme s nimi na
nacházejí v oblastech velké duchovní tmy s převahou
různých místech a při
muslimů, tedy i v Jimmě a jejím okolí. Scházíme se k pározdílných příležitostech,
tečním modlitbám, nedělním bohoslužbám s Večeří Páně,
ať už v místech našeho
službou dětem a s biblickým vyučováním.
působení, nebo v kavárnách, na pohřbech či
Protože si uvědomujeme, že biblické základy jsou pro
ve školních prostorách.
službu lidem nezbytné, prochází každý nově uvěřivší
Pokud byste rádi přispěli na službu evangelistů, můžete
tak učinit na účet 1057340/2060, v. s. 5201. 
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pětidenní biblické základy křesťanství. Navíc však budujeme síť služebníků,
pastorů, vedoucích skupinek či kazatelů
na plný úvazek. Loni jsme pro ně připravili
tři velká školení zaměřená na učednictví
i s praktickými radami, jak sloužit během
pandemie a jak se před virem chránit.
Dále jsme vyučovali na téma zakládání
sborů v místním kontextu a vůdcovství. Součástí byly také skupinové diskuze,
zpětné vazby a vyplňování pracovních
listů. Během našeho setkání nechyběly
modlitby jeden za druhého, spousta svědectví, hodnocení naší dosavadní cesty a upevnění naší budoucí vize.
Měli jsme také v plánu uspořádat tříměsíční intenzivní
kurz, bohužel vlivem pandemie a nedostatku financí jsme
museli školení odložit.

Vážíme si vašeho dlouholetého partnerství a děkujeme,
že na nás myslíte i ve svých modlitbách a podpíráte ruce
našim pracovníkům, kteří mnohdy riskují své životy
k záchraně druhých. Společně je tento úkol snazší,
radostnější i efektivnější. 

Potvrzení o darech
Každý rok rozesíláme v průběhu ledna potvrzení o
darech, které jste během roku posílali na účet Nehemie.
Prosím, pokud se změnila vaše poštovní adresa nebo
naopak byste rádi toto potvrzení získali, ale nedostáváte
je, napište nám na emailovou adresu
dbednarova@nehemia.cz, abychom vám mohli

potvrzení vystavit a zaslat včas. Vážíme si toho, že stojíte
po našem boku. Díky za každou korunu, kterou jste
se rozhodli darovat ve prospěch druhých. Společnými
silami měníme životy a vaše věrnost nám dává sílu
pokračovat a chuť překonávat překážky. Díky! 
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Náš život

v Iráku

Pojďme společně nahlédnout do života v jiné
kultuře. Rozhovor s Benjaminem a Hankou W.

Jak vypadá váš běžný život na místě?
B.: Jelikož zakládáme tuto práci, tak trávím spoustu času
nutnou kancelářskou prací, papírováním a chozením po
úřadech. Dělám účetnictví a píšu granty. Nechtěl bych to
však dělat dlouhodobě a hledám lidi, kteří by to vzali za
mne. Na druhou stranu často cestuji a setkávám se
s lidmi v terénu, za což jsem velmi rád. Rád poznávám
tyto vřelé lidí, jejich příběhy, jejich kulturu. Přál bych si,
aby takovýchto příležitostí přibývalo a abychom komunikovali v jejich rodném jazyce. Během covidu jsme díky
vládnímu povolení mohli cestovat a reagovat na potřeby
jezídských rodin ještě více než běžně. Když se pravidelně
setkáváme jako tým na modlitbách, každý z nás mluví jinou rodnou řečí. Když se ale modlíme spojujícím jazykem
- angličtinou, máme skvělý a mocný čas.
H.: Obzvláště během karantény to bylo těžké. Museli
jsme být tři měsíce zavření doma, nebylo možné s dětmi
vyjít za bránu našeho domu, natož na hřiště či do parku.
S dětmi jsem byla stále doma, to bylo náročné. Není tady
nikdo, kdo by nám na chvíli pohlídal děti a rodina je daleko. Normálně chodíváme s dětmi na procházky, ale pouze
časně ráno, protože v létě je takové horko, že se nedá ani
dýchat. Někdy je až 50 stupňů ve stínu a v noci teplota
neklesne pod 30 stupňů. Na výlety proto můžeme vyjet
jedině na jaře či na podzim, které jsou ale extrémně krátké, a tak se zdá, že tady je léto a pak hned zima.

Domy zde nejsou zateplené. V zimě si tady topíme v obýváku naftovým přímotopem, ale jakmile topení vypneme,
veškeré zbytkové teplo uteče ven přes netěsnící okna
Máme tady i písečné bouře, které vždycky rozvíří vlnu prachu, a protože okna nikde netěsní, můžete uklízet znova.
To, že jsem však na správném místě a dělám, co po mně
Bůh chce, mi dává radost i potřebnou sílu.
B.: Je pravda, že když prožíváme určité těžkosti, je naší
silou i radostí jistota, že nás sem poslal a
povolal Bůh. Z vlastních sil bychom to zvládli Pokud
jen do první větší krize. Víme, že jsme na tom nás Bůh
nejlepším místě, kde nás Bůh chce mít, a ste- povolal,
jně tak to vnímají i naše děti. Hanka teď dělá i
je třeba
domácí školu, což jsme viděli nyní jako nejlepší
vyjít.
řešení. Sice zde jsou dobré zahraniční školy,
ale stále dochází k nějakým nenadálým situacím, kdy mnoho podobných pracovníků je evakuováno.
Proto jsme usoudili, že domácí škola je pro děti jistota. Již
brzy by se k nám měla připojit jedna mladá rodina z USA, a
tak se těšíme, že budeme moci některé věci dělat společně
(i domácí školu), pomáhat si navzájem a Hanka bude mít
příležitost mluvit anglicky. Později by mohla mít navíc
prostor se zapojit do práce v centru pro ženy.
Jak zvládáte nový jazyk? Jazyky jsou jednou z výzev,
kterým čelíme. Začali jsme se učit kurdštinu sorani, po
nějaké době jsme však vnímali, že se máme více zaměřit
na Jezídy, a právě oni mluví jiným dialektem kurdštiny, a
to bahdini. Používají i arabštinu, která je však mezi nimi
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vnímána jako jazyk jejich trýznitelů. Sami váháme, který jazyk zvolit, abychom se k tomuto národu co nejvíce přiblížili.
Jak jste na tom zdravotně?
H.: Oba máme roztroušenou sklerózu a to se projevuje
hlavně velkou únavou. Velká vedra – cítíme opravdu každý
stupeň navíc - a odlišná kultura, která se odráží ve všech
oblastech našeho života, to vše nás velmi vyčerpává.
B.: Pro mne je velkým povzbuzením a svědectvím fakt,
že se lidé modlí. Když jsme loni na podzim prosili lidi o
modlitby a půst, přicházející příznaky RS ataky odešly
u mne hned a u Hanky do dvou dnů. A to nás opravdu
povzbudilo. Jistota, že o nás Bůh ví. Už na začátku našeho
přestěhování jsme vnímali, že musíme jednoduše
vykročit. Nečekat na to, až se všechny věci urovnají a vše
bude dokonale připravené. Pokud nás Bůh povolal, je
třeba vyjít. Pracovníci, kteří chtějí vyjít, budou vždycky
čelit jistým překážkám, ať už finančním, zdravotním či
jiným. Ale jakmile jsme vyšli, Bůh se mnohokrát k našim
problémům přiznal. My sice nemáme žádné zaslíbení, že
nás Bůh uzdraví, ale víme, že pokud nás chce uzdravit, tak
to bude v centru Jeho vůle, tedy tam, kde máme být.
A co kulturní šok? Zažívali jste učebnicový příklad prvotní romantiky a následně hlubokého propadu, nebo
to pro vás nebyl žádný problém?
B.: Vždycky jsem rád a často cestoval do zahraničí i do
zemí Orientu. Kdykoliv jsem měl příležitost, rád jsem
poznával jinou kulturu, tudíž jsem věděl, do čeho jdu.
Proto bych řekl, že jsem klasickým kulturním šokem
neprošel. Irák jsem předtím navštívil asi desetkrát. Hanka
to prožívala jinak.
H.: Nikdy předtím jsem tady nebyla. Znala jsem vše jen z
fotek a Benova povídání. Mně prostě stačilo vědět, že je
to to místo, kde mám být. Osobně mám hrůzu z tvorů jako
švábi, škorpióni, hadi a tak dál. Nebyla jsem však připravena na to, že nám v místnostech polezou obrovští švábi a
díky nim nebudu moct usnout. Denně jsme zabíjeli několik
desítek švábů. V talířích jsme dokonce měli krysí bobky.
Jednou jsem v obýváku šlápla bosou nohou na gekona a
stále jej ještě cítím na noze! Elektřina funguje nahodile,
nikdy nevíte, kdy se zapne či vypne, a tak někdy pračka
dopere během 24 hodin. Ale jsem ráda, že jsme připojeni
na generátor, a tak máme menší zdroj elektřiny v záloze
stále. Pak také šok z toho, že lidé přemýšlejí jinak o všem,
o výchově dětí, jinak chápou pojem o čase, jiný pojem
patriotismu, který se odráží v jídle, komunikaci a dalších
aspektech života. Na to vše si zvykám doteď.
B.: Kultura i způsob života zasahují do všech oblastí. Pamatuji si, že jsem si jednou místnímu člověku stěžoval, že
jsme byli po dešti vytopeni. On se však na mě nechápavě
zadíval. Zvykem jeho kultury je- venku voda = doma voda.
Venku prach = doma prach. Venku zima = doma zima.
Někdy se také stává, že nám neteče voda. Na střeše však
máme velké zásobníky vody, které musíme průběžně do-
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plňovat. Jednou ale voda netekla celý týden. To už byl
opravdu problém, protože jsme neměli už žádnou vodu.
S dětmi jsme se tedy pomodlili. Čerpadlo okamžitě
naskočilo a voda začala téct. Po 15 minutách však zase
přestala. Což bylo sice skvělé svědectví, ale vody bylo
stále málo. Pomodlili jsme se tedy znovu. A čerpadlo
opět hned sepnulo. Ale zase jen na chvíli. Následovalo
společné setkání pracovníků a ještě jednou jsme se
pomodlili za vodu. Čerpadlo naskočilo, ale tentokrát se
už všechny zásobníky naplnily.
Co bylo pro vás nejtěžší, nějaká oběť?
H.: Když nám Bůh tehdy ukázal, kam nás posílá, měli
jsme z toho oba obrovskou radost. Vnitřně jsme skákali
radostí, spadl nám ze srdce obrovský kámen. Pro mě
však samozřejmě bylo hodně těžké se rozloučit s našimi rodiči a přáteli.
B.: U mě taky vše přebíjela radost. Obzvláště radost, že
konečně víme, kam jít. Doslova nám spadl balvan ze srdce.
Nebylo to samozřejmě bez překážek, ale Bůh se k tomu
přiznal. Uvědomujeme si, že už před 12 lety se náš sbor
rozhodl adoptovat a pravidelně se modlit za národ Kurdů.
A Bůh nám teď otevřel dveře a povolal nás. Když člověk
občas ztrácí tuto Boží perspektivu, můžou nastat chvíle,
kdy se toto břemeno stane těžkým a trýznivým. Tehdy je
potřeba si opět připomenout Boží povolání. 

Naše
srdce
hoří pro Jezídy
Kdo to jsou Jezídové? Etno-náboženská menšina, žijící
v severním Iráku především v oblasti Ninive a Duhoku.
Jezídové převážně žijí v okolí Sindžáru až po město Láliš.
Sindžár považují za posvátnou horu, protože věří, že
právě zde přistála Noemova archa a Láliš považují za
místo původního ráje – zahrady Eden. Během své historie Jezídové zažili mnoho genocid, islámské pronásledování, arabizaci, či násilné pokusy o jejich konverzi
k islámu. Od šestého století historie zaznamenává 74
genocid a pokusů o zničení tohoto etnika.
Opakující se genocida V roce 2014 byly jejich oblasti
krutě dobyty islámským státem. Muži byli povražděni a
ženy uneseny do zajetí jako sexuální otrokyně. Děti byly
poslány na převýchovu v bojovníky ISIS. Z půl milionu
Jezídů žijících v Iráku uprchlo a bylo vysídleno téměř
400.000. Někteří z nich nalezli pomoc ve velikých uprchlických táborech, jiní hledali pomoc mimo uprchlické
tábory a rozprchli se tak do všech provincií Kurdistánu.
Jezídům pomáháme jednak v oficiálních uprchlických
táborech, ale i mimo ně. Všude tam, kde žijí, a to ve
všech oblastech Kurdistánu. 
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irák

Sulejmánie (vlevo), Sindžár (dole), Bádre (vpravo)

Irák
Kam směřuje naše pomoc?

Navzdory všem rizikům se
lidé postupně vrací zpět
do svých domovů.

Benjamin

Místa, kde Jezídům pomáháme. Tal Banat & Tal Qasab
jsou městečka v okolí Sindžáru, v oblasti, kam se Jezídové pomalu vracejí navzdory bezpečnostnímu riziku
a nepřítomnosti humanitární pomoci. Před tím, než
ISIS tato městečka zcela zničilo, zde žilo 7 500 + 5 000
rodin (v jednom a druhém městě). V poslední době
se jich 950 vrátilo (500 + 450). Nikdo z nich však není
připraven na přicházející zimu. Když jsme je navštívili
v jejich rozbořených domech, které se snaží postupně
opravit, neměli vůbec nic. Žádné topení, tenké deky
a v oknech místo skla plastové fólie. Rodiny zoufale
potřebují naftové přímotopy a teplé deky. V loňském
roce už jsme měli možnost pořídit přímotopy tisícovce
jezídských rodin na severu Iráku.
I tuto zimu chceme pomoci stejným způsobem 950
rodinám v oblasti Sindžáru. Toto místo je pro nás nové.
Je zde obrovská potřeba humanitární pomoci. Je dobré,
že některé tyto rodiny už známe, jelikož se jedná o
rodiny navrátilců z táborů, kde jsme dosud pracovali.
Spolupracujeme zde s nově vznikající místní samosprávou. Podařilo se nám dojednat velmi výhodnou cenu za
kvalitní naftový přímotop a teplé kvalitní deky.
Chceme pomoci všem 950 navrátivším rodinám. Tato
pomoc byla i součástí vánoční akce 2020. Náklady na
pomoc jedné rodině jsou 950 korun. Kéž tyto rodiny
okusí a uvidí, jak dobrý je Hospodin (Žalm 34:9). Toužím,
abychom se mohli stát požehnáním pro všech 950 rodin!

Sulejmánie. V Sulejmánii, v této kurdské oblasti,
pomáháme již od roku 2015 a pravidelně zde podporujeme 100 jezídských rodin, které utekly ze Sindžáru do
bezpečnější oblasti.
Vánoční sbírka na „Ovoce pro děti v Iráku od jara do
zimy“, kterou v roce 2018 Nehemia vyhlásila, byla skvělá. Splnili jsme nejen nevyřčená přání rodičů, aby byly
děti během roku zdravější, ale jasně jsme dali najevo,
že rozumíme heslu sbírky, že je lepší dárky dávat než
je dostávat. V konečném důsledku byli rodiče upřímně
překvapení, protože děti během zimy nebyly tak nemocné. Neprosili nás o léky, jako tomu bylo dříve, a to i
přes to, že bydlení ve stanu během zimy za neustálého
deště a někdy i sněžení vyžaduje opravdu dobrou
imunitu. Je to krásné svědectví o Kristově lásce, která
skrze vás zazářila. Tento projekt jsme zopakovali i v roce
2019 a opět v něm pokračujeme od prosince 2020 a
modlíme se za finance.
Dále taky pomáháme: Těmto rodinám každý rok
pomáháme s opravou stanů a provizorních domů.
Nakoupíme modré plachty, aby jim dovnitř nezatékalo.
Tuto zimu jsme již pomohli 22 rodinám. Rozvážíme
děti do škol, jelikož bydlí daleko za centrem města a
většinou mimo dosah autobusů. Pomáháme s filtrací
znečištěné vody. Darujeme husy a slepice, o které se
velmi dobře starají. (Navíc mají pravidelně vejce a občas
i maso.) Darujeme zimní oblečení. Dětem zajišťujeme

19

N e H E MI A I N F O

školní potřeby. Pomáháme v realizaci některých
podnikatelských záměrů.
Bádre. V městečku Bádre bydlí tisíce Jezídů,
kteří utekli ze Sindžáru. K místním rodinám (1
000) se jich do města přistěhovala další tisícovka. Hned za městem vznikl uprchlický tábor
pro dalších 3 000 rodin. Protože jsme zde viděli
nedostatek podpory a obrovské potřeby, začali
jsme zde také pomáhat. Nyní máme v městečku
Bádre dívčí Trauma centrum pro dívky, které
přežily otroctví ISIS. V táboře máme také dětské
centrum pro více než sto sirotků.
V loňském roce jsme darovali více než pěti stům
rodinám přímotopy. Letošní zimu chceme
darovat přímotopy druhé polovině – tedy dalším 500
rodinám.
Šeichan. V loňském roce se lidé v uprchlickém táboře Šeichan trápili otázkou, jak přežijí tuto zimu. My
jsme však mohli na jejich potřeby zázračně rychle
zareagovat. Převážně vdovám a sirotkům jsme darovali
naftové přímotopy (500 rodin). Jsme opravdu rádi,
protože loňská zima byla jedna z nejtužších, jaké zde
lidé pamatují.
V táboře Šeichan můžeme dále pomáhat: Máme
k dispozici plně vybavenou kuchyň, proto můžeme
zařídit kurzy pečení a realizovat u některých lidí podnikatelský plán. Pomáháme rekvalifikovat muže a vytvořit
technické dílny. Pomáháme otevřít trauma centrum pro

Projekty Nehemia
a variabilní symboly:
1000 Humanitární projekty
1001 Fond náhlé pomoci
1002 Irák - pomoc Jezídům
10021 Irák – pomoc ženám
10022 Irák – pomoc dětem
10023 Irák – Sindžár
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.

ženy, nebo vyučovat mladé lidi angličtinu. Modlete se
prosím za tým služebníků a další ochotné lidi, kteří by se
k nám připojili. Většinu týmu dnes tvoří místní křesťané,
které si Bůh do této služby povolal.
Erbíl. Jsme v kontaktu s 65 jezídskými rodinami, které
uprchly ze Sýrie před opětovným pronásledováním
džihádistickými milicemi. V Sýrii se znovu začalo
bojovat, a proto tyto rodiny nalezly útočiště v Erbílu,
bohužel však zrovna v období striktní koronavirové
karantény. Tito lidé zde nikoho neznali. Neměli proto
možnost zabezpečit své rodiny ani získat práci. Chceme
tedy dále v naší pomoci pokračovat a alespoň během
zimy a karantény zajistit rodinám potravinovou pomoc.
Modlitby. Apoštol Pavel se neostýchal znovu a znovu
prosit o modlitby. Věřím, že si Bůh povolává lidi, kteří se
chtějí pravidelněji modlit a žehnat této komunitě Jezídů.
(Kol. 4:2, 2 Kor. 1:9‐11, Ef. 6:19)
Pokud Bůh volá k modlitbám právě tebe, vyžádej si více
informací na: bwojnar@nehemia.cz. Věřím, že v nebi
uvidíme skutečný dopad našich modliteb i naší štědrosti, proměňující lidské životy i celé národy.
Č. ú. 100113352/0300, nebo 1057340/2060.
v. s. 10023 Irák – Sindžár – pomoc jezídským rodinám
v.s. 1002 Irák – pomoc Jezídům
v. s. 10021 Irák – pomoc ženám
v. s. 10022 Irák – pomoc dětem
v. s. 2303 – Wojnarovi 

Platby v ČR (účty bez bankovních poplatků):
Citfin Praha • číslo účtu: 1057340/2060
(Možnost zasílat dary i v jiných měnách než jen v CZK.)
ČSOB Havířov • číslo účtu: 100113352/0300

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
2306 Ivana - Střední Asie
2307 Eliška - jižní Asie
2308 MP - arabský poloostrov
2309 Manželé "K" - Asie
2501	Thomas a Marcela Hemphilovi
3000
3205
3301

Projekty praktické pomoci
Pracovní výjezd na Sibiř
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

Sponzor: quantum solidum
www. quantumsolidum.cz
5202
5203
5301
5302

Etiopie – farma
Etiopie – Bible
Čína – Bible pro Čínu
Jakutsko – Ilja a Aňa

6000
6004
6410

Správa projektů a provoz organ.
Neurčené dary
Mzdy a dotace na mzdy

8000
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Servisní podpora misie
Vzdělávací kurzy Kairos a akce
Časopis Nehemia INFO
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kavkaz

Rádio MCC

Naše
vysílání
proniká
k lidem
Nikolaj Kobzev

Zdá se, že svět, jak jsme jej znali, zmizel do neznáma a
není jasné, zda jej ještě někdy uvidíme…
Ale i nová doba si žádá, abychom byli připraveni pomoci praktickým způsobem. Zvláště pak starším lidem,
kteří musejí zůstávat doma a nemají nikoho, kdo by jim
pomohl zajistit základní potřeby. V našem okolí je také
velké množství lidí, kteří ztratili práci nebo se najednou
ocitli na ulici bez domova. Kolem nás jsou lidé žijící pod
hranicí chudoby a nemají tak dostatek potravin a léků.
Potřeb je kolem nás bezpočet a těch, kdo pomáhají, tak
zoufale málo. Do redakce MCC nám pravidelně přicházejí prosby o pomoc od lidí ve svízelné situaci.
Nedávno nás kontaktovala Lída K., svobodná matka
pěti dětí. “ Prosím, pomozte mi, jakkoliv můžete, mám
pět dětí a nemám je čím nakrmit.” Podobných dopisů
dostáváme do redakce nejen desítky, ale i stovky. Náš
tým se snaží reagovat na každý z nich, pokud je to v
našich silách. Většinou rodinu navštívíme osobně, abychom na místě zjistili, v jaké situaci se rodina nachází.
Lída Kachmazová žije ve vesnici Dačná nedaleko Vladikavkazu, kde je dominantním náboženstvím islám, což její
situaci příliš neulehčuje.
Při prvním setkání s touto rodinou jsme nemohli uvěřit,
v čem to vlastně žijí. V jednopokojovém bytě žije Lída a

jejích pět dětí spolu s její sestrou a jejím synem. K tomu
s nimi žije ještě i jejich babička. Lídina sestra a babička
jsou alkoholičky, což do každodenního soužití v rodině
přináší neustále hádky a fyzické násilí. Vlivem hádek
jsou silně narušené i sousedské vztahy.
Byt, ve kterém žije celkem devět lidí, je v naprosto katastrofálním stavu, opadané omítky, vytrhaná podlaha a
plíseň jen dokreslují zoufalou situaci. Navíc jeden z chlapců trpí mozkovou obrnou a tím pádem je zcela ochrnutý.
Rodina je v místní islámské komunitě zcela na okraji, když se rozdává zakát (dar potřebným), nikdy nic
nedostanou. Potřeby rodiny jsme odvysílali v rádiu a na
jejich podporu naši posluchači poslali dostatek peněz
na nákup nejnutnějších potravin. Dokonce jsme dostali
i dar na pořízení telefonu, do kterého jsme nainstalovali
aplikaci rádia MCC, aby tak rodina mohla slyšet naše
vysílání. A to jak pro dospělé, tak i pro děti.
Při loučení jsme rodinu mohli požehnat i modlitbou, při
které celá rodina se zájmem tiše poslouchala. Mám
naději, že jsme se neviděli naposledy!
Podpořit rádio MCC můžete použitím č. ú.
100113352/0300, nebo 1057340/2060, v. s. 1002. 

