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Nové CD a turné po uprchlických táborech

Už je to několik měsíců, kdy se celá naše země díky pandemii
uzavřela. S jarem přichází postupné uvolňování a dá se říci, že
pomalu a jistě nastává nový čas. Čas nového vycházení, výjezdů, čas, který byl vyhlížen a netrpělivě očekáván. Jednotlivci
i manželské páry budou moci v nejbližší době vyjet na misii a
podobně jako Abraham naplnit svou cestou Boží plány.
Věřím tomu, že příběh o Abrahamovi nám ilustruje, co znamená očekávat na Boží zaslíbení. V době, ve které žil, ještě
nebyla sepsána Bible, a když k němu Bůh jednou hovořil, tak
mu řekl: „Pohlédni ke hvězdám.“ V jejich nádheře, množství
a velikosti viděl Abraham Boží zaslíbení – početný národ,
který z něj vzejde.
„Abraham věřil, a proto uposlechl, když byl povolán, aby
šel do země, kterou měl dostat za úděl; a vydal se na cestu,
ačkoli nevěděl, kam jde. Věřil, a proto žil v zemi zaslíbené jako
cizinec, bydlel ve stanech s Izákem a Jákobem, pro které platilo totéž zaslíbení, a upínal naději k městu s pevnými základy,
jehož stavitelem a tvůrcem je sám Bůh.“ Žid. 11,8-10 (CEP)
Takto vidí Abrahamův život o mnoho staletí později autor
listu Židům. Abraham hledal město, jehož stavitelem je
Bůh. Na Boží pokyn vyšel z Kaldejského Uru do „země,
kterou mu Hospodin ukáže“. Mít potomka a mít půdu, to
byly nejdůležitější atributy šťastného života starověku. Toto
Hospodin Abrahamovi nabízí a on se vydává na pouť.
Podobně jako Abraham jsme i my poutníky na cestě, a to,
co poznáváme, jsou jen částečky toho, co nám Bůh zaslíbil.
Věřit a vyhlížet Boží zaslíbení je součástí našeho života.
Abraham věřil, a proto šel, i když nevěděl, jak to všechno
dopadne. Bůh k němu hovořil a on se toho držel. Každý
večer měl před očima nebe plné hvězd. Někdo ve hvězdách
může vidět nebeská tělesa, Abraham počítal své potomky.
Dívejme se i my na to, co nám Bůh zaslíbil. Přichází nový čas.

Olga Moldanová,
členka Správní rady NFN
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Etiopie

Rezika první z prava.
Dole Rezika s matkou.

Už nejsem bezradná

ani v koncích
Miroslava Cásková

Situace v zemi je stále proměnlivá. Vlivem nepokojů se
některé rodiny přestěhovaly do bezpečnějších měst, ale
momentálně je v oblasti Jimmy pokoj. Zato sever Etiopie
se bude ještě dlouho vzpamatovávat z konfliktu, který se
v listopadu 2020 stal pro místní obyvatele černou můrou.
Místní tigrayské milice se vzbouřily a vyvolaly těžký válečný
konflikt, při kterém přišlo o život mnoho lidí. Jsme proto
rádi, že spolu s vámi přinášíme lepší budoucnost nové generaci a zároveň také naději, že konflikty se dají řešit jinak
než válkou a násilím. Kéž právě odpuštění a smíření jsou
jednou z hybných sil, které posunou zemi k lepšímu.

Podpora vzdělávání dětí
v obtížných oblastech.
Od počátku dostává kromě školních potřeb i výukových
materiálů také oblečení, boty i hygienické potřeby. Součástí
pomoci je i základní lékařská péče. Rodinu navíc podporujeme prostřednictvím potravinových balíčků.

Koordinátor projektu na místě píše: „Během uplynulých
let jsme se také Rezice věnovali v našem centru, abychom
pozvedli její osobnost, pomáhali jsme jí se školou a neustále
povzbuzovali, aby překonala své těžkosti a stala se ve vzděVšechny rodiny jsou opravdu vděčné, že jejich děti mohou
lání úspěšnou. Pravidelná psychologická podpora
chodit do školy. Již v minulosti jsme záměrně vybrali tuto chudou a nepříznivou oblast Jimmy, aby zde Díky vám a a pomoc při rozvoji osobnosti jí pomohla k proměně.“
vaší podlidé mohli zakusit Boží dotek i dobré dny. Je nám
jasné, že bez práce, s prázdným žaludkem
poře cítím, Rezika: „Chtěla bych ze srdce poděkovat všem dárcům
a frustrací je život pro každého člověka těžký.
že jsem na za všechno, co udělali pro mne i pro mou rodinu. Jsem
tak vděčná za vaše laskavá a otevřená srdce. Chci vysprávné
naložit veškeré úsilí, abych mohla být pro své okolí proDíky, že jste se rozhodli podpořit děti v Jimmě a cestě.
spěšná, obzvláště pro zranitelné a odstrčené děti, jako
potažmo tedy i jejich rodiny. Zde posíláme alespoň
jsem byla i já. Vím, jak se tyto bezradné, bezbranné
poděkování jedné dívky – Reziky Sherif (18 let),
děti na okraji, kterým schází vzdělání a nedostatek lékařské
která je v programu již jedenáct let. Pochází z chudé rodiny.
pomoci, cítí. Sami jsme doma žili pod hranicí chudoby. Nyní
Její rodina neměla na běžné výdaje, natož aby zaplatila Revšak s odvahou a vírou mohu říci, že díky vám a vaší podpoře
zice školu. Chudoba je naprosto ochromila. Pro nedostatek
jsem schopná své sny naplnit. Toužím se stát úspěšným
hygienických potřeb navíc bojovali s různými nemocemi.
člověkem a díky vám cítím, že jsem na správné cestě. A za to
Poté se však věci začaly měnit k lepšímu.
vám opravdu z celého srdce děkuji.“ 
Rezika získala šanci studovat stejně jako její kamarádky, a
to ji neskutečně potěšilo. Je velmi pracovitou a svědomitou
studentkou. Nyní je v jedenácté třídě a během dvou let by
Na podporu vzdělávání dětí a jejich rodin použijte
se chtěla hlásit na univerzitu a studovat medicínu. Je mnoprosím č. ú. 1057340/2060, v. s. 1202 (Kofele), v.s. 1204
hem odvážnější a sebevědomější než kdykoliv předtím.
(Jimma). Pokud byste chtěli přispívat pravidelně na
konkrétní dítě (500 Kč měsíčně), ozvěte se prosím na
e-mail: office@nehemia.cz nebo na tel. 703 438 026. 
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Misie
Etiopie

Temná kapitola
našeho života
Abraham Kesaye

Válečný konflikt a následná humanitární krize se
v Etiopii stala pro mnohé obyvatele černou můrou.

Jmenuji se Aklil (38 let) a spolu s manželem, třemi syny
a třemi dcerami jsme bydleli v Mekele (Tigray). Manžel
pracoval na ministerstvu dopravy, a tak díky velkému úsilí
mého manžela jsme byli schopni se uživit. Já jsem byla
doma s dětmi. Když však přišla karanténa, okolnosti se
začaly zhoršovat.
Začalo napětí mezi politickými stranami, které přerostlo v regionální ozbrojený konflikt. Lidem v této oblasti
nastaly temné dny krize. Denně jsme viděli umírat lidi
na ulicích, zneužívané a traumatizované, bez naplnění
základních potřeb k životu. Vlivem konfliktu vláda celou
oblast uzavřela. Nebylo možné cestovat. Nefungovala
elektřina ani internet, nemocnice, banky i obchody byly
zavřené. Nebylo možné vyjít z domu, nebylo možné si
někde koupit jídlo. Byli jsme odříznuti od světa.
Já jsem byla navíc v sedmém měsíci těhotenství, bohužel
vystresovaná a vyčerpaná a bez naděje na pomoc. Na konci listopadu se můj manžel rozhodl, že musíme utéct do
bezpečí k našim příbuzným do jiné vesnice. Se svými třemi
dcerami a jedním synem jsem se vydala pěšky na cestu.
Všude se střílelo. Lidé utíkali, ale já jsem nemohla. Bylo to
tak traumatizující, navíc s vědomím, že mám s sebou děti.

Pokud byste chtěli pomoci lidem v Etiopii v jejich humanitární krizi, použijte prosím č. ú. 1057340/2060, v. s. 12041.

Ztrácela jsem naději, že to přežijeme. Bůh nám však pomohl. Dorazili jsme do cíle. Po čtyřech dnech se ozval můj
manžel, že se k nám připojí. Pak už telefony nefungovaly.
Bohužel už nedorazil, cestou jej ozbrojenci zabili. Je to
strašné. Chtěli jsme být v bezpečí, ale nakonec jsme přišli
o otce rodiny, který se o nás staral. Mnoho dní jsme nebyli
schopni nic dělat. Poté, co vláda konflikt ukončila, jsme byli
schopni vrátit se domů. Zanedlouho jsem také porodila
naši holčičku, která přinesla naději do beznadějné situace.
Musím se nyní nějak postarat o svou rodinu…
Spousta lidí teď žije v táborech v provizorních stanech.
Stále je zde nedostatek pomoci. Přišli k nám však pracovníci Guenet Church. Bylo to jako světlo na konci tunelu.
Bůh na nás nezapomněl. Pomohli nám finančně, abychom
si mohli koupit jídlo a základní potřeby.

Ze spáchaného

Brutální válečný konflikt, který se odehrál
násilí se
v severní Etiopii v regionálním státě Tigray
bude Etiopie
(5,5 mil. obyvatel) v listopadu 2020, hluboce ještě dlouho
zasáhl místní obyvatelstvo. Ze spáchaného
vzpamatovávat.
násilí, vraždění civilistů a znásilňování se bude
Etiopie ještě dlouho vzpamatovávat. Celkový
počet obětí není přesně znám, bylo identifikováno již
2 000 mrtvých. Humanitární krize, která začala již
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ukrajina
v období pandemie, se tak dostala na samotné dno. Vláda
sice do 15 dní konflikt uhasila, nicméně stále na některých
místech panuje napětí. Například na severozápadě ještě
v květnu probíhala těžká střelba. Informační i dopravní spojení s oblastí Tigray bylo přerušeno a miliony lidí tak neměly
přístup k pohonným hmotám nebo jídlu. Před obchody se
tvořily fronty na chléb a pohonné hmoty byly dostupné
pouze na příděl. Některé cesty jsou stále neprůjezdné. Více než 50 vojáků z řad tigrayské osvobozenecké fronty a členů národní obrany nyní stojí před
soudem a je obviněno z násilí, vražd a znásilňování.
Oficiálně bylo nahlášeno 1 228 případů sexuálního
násilí, mnoho lidí však ze strachu nic nenahlásilo.
Pomoc při humanitární krizi způsobené
válečným konfliktem.

cestách. Navíc zde stále není bezpečno. Lidé utíkají pryč
z válečné zóny, mnoho jich potřebuje lékařskou péči. Jsou
traumatizováni, hladoví, plni strachu a úzkosti. Mnoho
z nich vidělo masové popravy. Naléhavě potřebují také
psychosociální podporu. V terénu jsou alespoň mobilní
kliniky. Potýkají se však s nedostatkem zdravotního
materiálu. Školy jsou ochromeny, stejně tak i zdravotní
střediska a nemocnice. (Funguje pouze 16 nemocnic ze
40.) Poskytli jsme zatím pomoc přímo 1 200 rodinám
(7 540 osob) a alespoň částečně více než 10 000 rodinám.
Nyní se chceme zaměřit na širší komunitu. Chtěli bychom
postupně rozdávat 15 kg cereálií, 15 kg luštěnin a 0,45
litru oleje na osobu a měsíc. Lidé v této oblasti se živí
převážně zemědělstvím, bohužel však nemají co zasadit.

Naše partnerská organizace EGCDWO již zahájila první vlnu humanitární pomoci. Svou pomoc
směřovala převážně k starším lidem, ženám,
dětem a osobám se zdravotním postižením. Humanitární pomoc je však zpomalována i neprůjezdnými cestami a kontrolami na všech

Budeme vděčni, když se k naší pomoci přidáte a
pomůžete v této humanitární krizi přinést lidem naději,
bezpečí a psychickou podporu. Každá koruna se počítá.
Podpořme rozbité rodiny a zlomená srdce. Prosíme
také o vaše modlitby. Tato bolest se nedá lidsky uzdravit.
Prosím, stůjte v této chvíli při nás. 

Otcij
ˇ dom

Hrozí uzavření
Drazí přátelé, v kyjevském dětském domově Otčij dom
na Ukrajině se stala nepředvídatelná kritická situace. Při
požární kontrole bylo zjištěno, že současný stav dětského
domova nesplňuje protipožární předpisy, a tak na nás lidé
z požární ochrany podali stížnost k soudu a chtějí dětský
domov uzavřít. Budova byla zkolaudována v roce 1999
a nyní již nové požadavky nesplňuje.
Musíme proto velmi rychle vybudovat nové koupelny i
záchody, kanalizaci, celý systém vytápění, rozvody elektroinstalace, požární signalizaci, vyměnit střechu i okna.
Potřebujeme nové vybavení do kuchyně, opravit dveře
a schodiště a vyměnit veškeré dřevěné obložení.
Budova je za celých 22 let podle kontroly v dezolátním
stavu. Během těchto let však prošlo domovem více než
3 000 dětí různého věku, rozdílného charakteru a poznamenaných nejrůznějšími osudy. Všichni v něm našli nejen
střechu nad hlavou, ale i bezmeznou lásku, oázu pro
šťastné a bezpečné dětství a vstup do nového života.
Uzavření centra je pro nás noční můrou. Nové děti by
ztratily možnost získat naši pomoc.

Aby náš domov ožil, zářil novotou i barvami a ozýval se
v něm radostný smích, musíme všechny opravy udělat
ve velmi krátkém období tří měsíců. V letním období
můžeme děti umístit na tábory a do lázní. Náklady na
rekonstrukci činí 2 miliony korun.
Obracíme na proto na vás o pomoc, abychom v naší práci
mohli stále pokračovat. Prosíme, přidejte se k nám, každý
podle svých možností, a podpořte nás finančně. Srdečně
vám děkujeme. Budeme vás o celé rekonstrukci průběžně
informovat.
Co se týče původní myšlenky koupit starší dům, nepodařilo se nám získat dostatek prostředků, proto jsme od
záměru upustili. Místo toho musíme velmi rychle dát do
pořádku současný stav Otčího domu.
Pokud byste rádi pomohli Otčímu domu, použijte
prosím č . ú. 1057340/2060, v. s. 1120.
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č...

Prinášet
ˇ

světlo do
temnot

Miluj své nepřátele a modli s za ně. Co když
pošleme do nepřátelského území místo bomb a
zbraní Bible a místo vojáků naše nejlepší služebníky, kteří se podělí s druhými o dobrou zprávu?

Eugene Bach

Jeden kanadský pastor řekl: „Církev, která se opravdově
nezapojuje do Velkého poslání, ztratila své biblické právo
na existenci.“ Velké poslání (Mt 28,16 – 20) Ježíš nepředal
učedníkům pouze jako nějaký návrh. Byl to příkaz, a pokud
Ježíše neuposlechneme, můžeme se skutečně nazývat
následovníky Ježíše Krista?

Zhao, který byl v roce 1981 po 31 letech propuštěn na
svobodu jako 63 letý zlomený muž. Všichni, které kdysi
znal, již byli mrtví. Věřil pevně v misijní vizi, cílem jeho
života byli ztracení lidé bez Krista. Vedle vězení si proto
udělal stan s vidinou, že zde stráví zbytek svého života.
Jednoho dne jej však navštívil někdo z čínské podzemní
církve. Po rozhovoru zjistil, že Bůh nedopustil, aby
Č..ská podzemní církev v minulosti zakoušela masivní probuzení a lidé ve víru tohoto probuzení ne- Společně pů- se Jeho dílo zastavilo, vize se přenesla do srdcí podjsou pasivní, ale stále horlivě reagují na volání Kris- jdeme mno- zemní církve! To Simeonovi vrátilo sílu a odhodlání.
ta zasáhnout ztracené. Způsob, jak naplnit Velké hem rychleji,
poslání, získala čínská církev prostřednictvím vize. mnohem dál Během vlády Mao Ce-tunga byla církev pronásledována. Křesťané byli vyhnáni, uvězněni a potuVše začalo v roce 1927 skupinou čínských věřících, i mnohem
peni. Bible a historie nás však učí, že probuzení a
kteří si říkali Jesus Family (Ježíšova rodina). Tato
hlouběji...
utrpení jdou ruku v ruce. Mao nemohl vymazat
letniční církev začínala ve vesničce Mazhuang.
víru z povrchu země. Lidé měli jistě strach a jen
Členové žili podobně jako za dnů prvotní církve,
měli všechno společné. V roce 1945 již existovalo více než
málokdo vlastnil svou Bibli, ale Mao, aniž by věděl, vlastně
100 sborů s několika tisíci členy. Tehdy jim byla dána vize
připravoval lidi na to, aby přijali dobrou zprávu evangelia.
Back to Jerusalem (Zpět do Jeruzaléma), aby evangelium
Během jeho plánu- Velkého skoku vpřed- zemřely desítky
roznesli na západ Č... a pak do všech zemí ležících mezi
milionů Č...nů hladem. Duchovní hlad tehdejší společnosti
Č.nou a Jeruzalémem (kde vše před 2 000 lety začalo). Z
byl ale stejně velký jako ten fyzický. V roce 1980 nastal
těchto zemí přišli první misionáři, kteří přinesli evangelium
zlom a denně přibývalo 30 000 věřících. Při tomto velkém
Č..anům. Zapojit se může každý.
probuzení se vize Zpět do Jeruzaléma rychle rozšířila.
V roce 1952 zavládl v zemi komunismus a celé společenství Jesus Family bylo rozprášeno. Mnoho z nich zajali, zabili
a zbylí později zahynuli ve vězení. Přežil pouze Simeon

Mnozí již byli v minulosti vysláni a jiní se nyní nachází na
prahu vyjití. Jejich touhou je vyslat do zemí mezi Č..ou
a Jeruzalémem 100 000 čí..kých misionářů.
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Strážci
na hradbách
Současný prezident Č... nepřestává křesťany pronásledovat. Během posledních dvou let vzrostla mnohá opatření,
která život křesťanům velmi ztěžují. Jsou zde tábory na
převýchovu, je také zavedený sociální bodový systém
(křesťané za svou víru mají stržené body a plynou z toho
značné nevýhody). Z církevních budov byly strženy kříže,
křesťané jsou zatýkáni, vyslýcháni a Bible už nejsou online
k dostání. Vláda má v plánu přepsat Bibli tak, aby poukazovala především na ideu komunistické strany. Na druhou
stranu prezident usiluje o obnovení tzv. Hedvábné stezky,
což vizi BTJ nahrává. Misionáři tak budou schopni snáze
dané země zasáhnout. A tak jako za dob Mao Ce-tunga,
tak i nyní pronásledování posiluje celé hnutí a vzbuzuje
odvahu a kuráž vykročit. Podzemní církev žije!
Mnoho lidí však stále žije v duchovní temnotě. Stále je
mnoho míst, kam evangelium nedorazilo nebo je v zemi
ilegální. Když se podíváme do mapy, nejvíce nezasažených
zemí je právě v okně 10/40, což jsou ony země mezi Č..ou
a Jeruzalémem. A v Bibli čteme: „Ale jak mohou vzývat
toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom
neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho
zvěstoval?“ Dobrou zprávou také je, že vždy existuje řešení!
Žijeme v jedinečné době, v příhodné době. Nikdy
předtím jsme neměli takovou příležitost naplnit Ježíšovo
Velké poslání. Spolu s čínskou církví můžeme
přinést světlo lidem sedícím v těch nejtemnějších regionech světa.
Společně můžeme jít mnohem rychleji, jsme
schopni jít mnohem dál a mnohem hlouběji.
Není snad příhodnější doba k tomu, abychom
společnými silami zasáhli ztracené a nabídli
jim lásku Ježíše Krista. 
Eugene B. vede čínské hnutí BTJ a pracuje
s podzemní církví v Č..ě již více než patnáct
let. Pomáhá budovat misijní sbory v uzavřených zemích po celém světě.
Pokud byste chtěli přispět na nákup a distribuci Biblí
(115 Kč/ ks), použijte prosím č. ú. 1057340/2060 nebo
100113352/0300, v. s. 5301.

Eugene Bach

Narodili jsme se s určitým záměrem. Všechny naše schopnosti, obdarování, ambice i charakter dohromady s našimi zkušenostmi, neúspěchy i triumfy se v nás propojily do
jednoho člověka určeného právě pro dnešní dobu. Možná
ve vás Ježíšova slova „jděte“ rezonují stejně naléhavě. Ano,
všichni jsme součástí Jeho mise zasáhnout ztracené. Čí..ká
církev jasně reagovala, ale jak jsme na tom my? Zapojíme
se do práce, pro kterou jsme byli stvořeni? Jak mohu já
sám předávat evangelium světu? Je něco, co
mě stále drží zpátky?
Buďme

pohotoví

Co třeba začít modlitbami za misionáře? Za k modlitbám,
ty, co již vyšli z Čí.y i z ČR? Potřebují ochranu i strážci na
požehnání. Buďme na příjmu a sledujme, co
hradbách.
se děje. Buďme pohotoví k modlitbám, strážci na hradbách. Podporujme misii. Podpořme
misionáře nebo tisk Biblí. Všichni jsme totiž
součástí jedné misie a každý z nás je jinak obdarován
a povolán. Ze srdce děkujeme všem, kteří ve své štědrosti,
ať z nadbytku či z nedostatku dávají na Boží dílo! 
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ukrajina - Doněcko

Chtela
ˇ bych být

královskou dcerou

Díky, že nezapomínáte na Ukrajinu!

Andrej I. Priadka

Kéž vás provází láska našeho Pána Ježíše Krista! Toužíme
vyjádřit vděčnost za vaši účast ve službě, kterou na Donbase
společně děláme. Po celé ty roky nás podporujete finančně i
modlitebně, a to je pro nás velkou pomocí v přinášení dobré
zprávy obyvatelům našeho malého města ležícího na frontě,
kteří již 8 let čelí hrůzám nekonečného válečného běsnění.
Tento rok jsme utrpěli obrovskou ztrátu, která je však
pro nebesa velkým ziskem. Náš drahý pastor Ivan odešel
na věčnost. Bez ohledu na to ale pokračujeme v Božím
díle. Církev máme i nadále otevřenou sedm dní v týdnu, abychom mohli nepřetržitě sloužit potřebným. Lidé
přicházejí na charitativní obědy, odnášejí si čistou
Zdrcení
pitnou vodu, mohou se vykoupat, oprat si své
lidé a
oblečení, získat oblečení, obuv a další nezbytnosti
střepiny z humanitární pomoci. Získávají také požehnání a
po celém čerpají novou sílu ve společné modlitbě i v upřímměstě... ných vztazích s věřícími.
Pomáháme rodinám s malými dětmi, kde je
neustálá potřeba dodávky nových plen, léků a jídla pro děti.
Nezapomínáme také na starší generaci. Zvlášť těžké situaci
čelí senioři, kteří nemají nikoho, kdo by se o ně postaral. Navštěvujeme je, přinášíme pleny a jídlo i praktickou pomoc.
Všechna tato sociální péče je obrovskou příležitostí navázat
nové vztahy a budovat přátelství, která doširoka otevírají
dveře ke kázání evangelia. I vy jste důležitou součástí této
práce a můžete se tak radovat z toho, že přináší své ovoce.
Jeden příběh za všechny: Kateřina, jedna ze starších žen,
již delší čas dochází na naše charitativní obědy. Dlouho to
vypadalo, že je ráda za naši praktickou pomoc, ale poselství
evangelia se jí příliš nedotýká. Tento týden za námi přišla
s nádhernou prosbou, že se touží Pánu vyznat ze vší své viny
a dojít smíření s Bohem, protože nežije život, který by se mu
líbil. „Chtěla bych být královskou dcerou.“ Není to nádherné?
Pokud byste rádi pomohli v Doněcké oblasti, použijte
prosím č . ú. 1057340/2060, v. s. 5104.

Konstantin Melnik

Šalamoun nelení. Co dodat k tomu, co už řekli naši přátelé
z Krasnogorivky? Rádi bychom se s vámi podělili o to, co
jsme na vlastní oči viděli při své cestě na východ Ukrajiny.
Když jsme se dozvěděli o smrti pastora Ivana, toužili jsme
s mou ženou Danutou navštívit jeho rodinu a podepřít
v jejich zármutku nejen je, ale i celou církev Kovčeg (Archa).
Naším hlavním hostitelem byl nový pastor Andrej Priadka,
Ivanův syn, kterého církev vybrala na jeho místo.
Během služby na večerním setkání jsme pozorovali,
jak jsou naši přátelé uprostřed modlitby a naslouchání
Božímu slovu posilováni, utěšováni a podpíráni Boží láskou. Při prohlídce jejich centra jsme se podivovali nad tím,
jak velké množství práce zvládli vykonat od naší předešlé
návštěvy a kolik věcí se neuvěřitelně posunulo kupředu.
Ivan Ivanovič jako král David připravil během svého života
vše k vybudování díla a Andrej stejně jako Šalomoun
nelení, staví a pokračuje v díle svého otce.
Nocovali jsme u sestry Věry. Tak jako za starých časů se
u velkého stolu sešlo několik rodin a společně jsme trávili
nádherný čas plný skvělých rozhovorů dlouho do noci.
Procházeli jsme také ulicemi města a doléhala na nás hrůza
války. Rozbombardované prázdné budovy. Celá sídliště
opuštěná jejich původními obyvateli. Narušená dodávka
plynu, nedostatek pitné vody. Neustálé výpadky elektřiny,
které komplikují už tak těžký život. Všudypřítomné střepiny,
které nacházíte nejen po celém městě, ale především v
srdcích zdrcených lidí, a zanechávají v nich vzdor a neodpuštění. Jen několik dní před naším příjezdem byla nepřátelskou palbou opět zničena nemocnice, kterou místní církev pomáhala po minulém bombardování zrekonstruovat.
A tak jsme nesmírně vděční za církev Kovčeg, která pokračuje navzdory všem potížím ve službě lidem a přináší jim
praktickou pomoc i dobrou zprávu o Ježíši. Mé manželky
se osudy zdejších lidí silně dotkly. Při odjezdu poznamenala:
„Měli bychom si mnohem více vážit toho, co máme, a za
všechno Bohu ustavičně děkovat.“ 
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ukrajina/ s. korea

Krasnogorivka
může být Švýcarskem
Donbasu
Úmrtí... Náš dlouholetý
spolupracovník, pastor Ivan
Ivanovič Priadka zemřel
na srdeční selhání na jaře
tohoto roku během služby, kterou byl naplněn celý jeho
život. Tento prostý dělník, živící se nakládáním železničních
vagónů, zcela změnil pohled místních lidí na letniční církev.
Dříve se na ni obyvatelé Krasnogorivky dívali skrz prsty a
nazývali ji sektou. V posledních letech však mezi veřejností
sílil hlas, že by se měl pastor Ivan stát starostou, protože
nikdo se o jejich město nestará s takovou láskou, péčí a
nasazením jako on. Vždy se nad těmito návrhy jen usmíval.
Byl člověkem praktické lásky, prosté víry a nezlomné
naděje. Nikdy nezapomeneme, jak uprostřed rozbombar-

dovaného města stojí obklopen hloučkem naštvaných
lidí, naplněných až po okraj totální beznadějí, a se svým
nezaměnitelným úsměvem je povzbuzuje: „Nevidím
jediný důvod, proč by za pár let nemohla být Krasnogorivka Švýcarskem Donbasu. Je to naše město. Můžeme ho
vybudovat. Může to být čisté, zelené, prosperující, krásné
místo k životu. Jen když budeme chtít.“ Ta slova zněla jako
z jiného světa, protože Ivan byl člověkem z jiného světa.
Děkujeme Bohu za nádhernou příležitost setkat se a
spolupracovat s tímto výjimečným mužem a v modlitbách
nepřestáváme myslet na jeho nejbližší, kteří pokračují ve
službě evangelia uprostřed regionu souženého i nadále
válečnými útrapami. 

V zemi hrozí
podobný hladomor jako
v devadesátých letech.

Severní Korea

Stále nové výzvy!
Daniel Hofer

Současná situace v Severní Koreji připomíná 90. léta, kdy
země trpěla velkým hladomorem a stovky tisíc lidí tehdy
zemřely hlady. Důvody nyní jsou: uzavření hranic kvůli
Covid-19, sankce, povodně a neúroda. Zásobování
z okolních států je zastaveno a hrozí další hladomor. Ceny
Ceny základních potravin jsou nyní 5krát vyšší! Lidé potravin
trpí podvýživou (13 - 15 milionů) a 20 milionů lidí má jsou nyní
pětkrát
k dispozici jen jednostrannou stravu (80% obyv.).
V roce 2020 jsme vlivem covidové situace museli
snížit počet porcí. Školy byly celoročně zavřeny,
a proto jsme rozváželi pět dní v týdnu jen 2 700 porcí do
dětských domovů a jeslí. Jako náhradu jsme ve vesnicích,
kde za normálních okolností rozvážíme chléb i mléko,
rodinám rozdávali mouku a cukr.

května. Suroviny jsme vždy dováželi převážně z Ruska a
Číny, bohužel podle současných informací zůstanou hranice s Ruskem zavřeny do konce tohoto roku. Hranice s
Čínou by se snad mohly otevřít dříve. Celou situaci stále
monitorujeme a jsme proto připraveni okamžitě jednat.
Stále máme alespoň sójové boby, které jsou k dispozici
z místních zdrojů. Rozvážíme proto alespoň sójové mléko
pro 6 000 dětí. Vlivem ekonomické situace však jsou ceny
sójových bobů třikrát vyšší než před půl rokem.

Stav v roce 2021. Ředitel AVC Daniel Hofer píše: Školy v Koreji jsou opět otevřené. Byli jsme připraveni provoz okamžitě
plně obnovit. Vlivem nedostatku potravin však nastal problém. Měli jsme zásoby mouky a cukru do konce

Z celého srdce děkujeme všem, kteří na nás myslí a
podporují naši práci v S. Koreji. Pekárnu v S. Koreji můžete podořit prostřednictvím č. ú. 100113352/0300 nebo
1057340/2060, v. s. 1301. 

vyšší.
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irák

ˇ vs.
Zachráneni

uvězněni v beznaději
Benjamin W.

V jezídském uprchlickém táboře Šarya v Kurdistánu žije
celkem 2 379 rodin. Na začátku června zde propuknul
požár, který se rychle rozšířil a za pouhých 30 minut
spálil více než 400 stanů. Jen zázrakem nikdo nezemřel. Jeden Jezída řekl: „S bídou jsme utekli, vůbec
nic nám nezůstalo.“
Na nic jsme nečekali a okamžitě jsme začali pomáhat
těm nejpotřebnějším. Naše pomoc přichází ve dvou
fázích. Místní vláda rychle zareagovala a slíbila nové
stany i opravu betonových stanových základů. Bude to
však trvat více než měsíc. Lidé, kteří zde v roce 2014
přišli, s sebou měli jen pár věcí, které si při útěku stihli
vzít, a i o ty nyní při požáru přišli. Je decimující vidět
rodiny, které pláčou nad spáleným rodinným albem –
jedinou památkou na své blízké, kterou měli.
Po takřka sedmi letech života v kempu narůstá v lidech
beznaději a frustrace. Z počátku bylo dočasné přístřeší
při útěku před ISIS záchranou, nyní se zdá být spíše
vězením. Vrátit se do Sindžáru, odkud byli Jezídové
vyhnáni, je stále extrémně náročné, ale zůstat v táboře bez naděje na lepší budoucnost je ještě těžší.
V první fázi jsme pronajali několik domů v blízkosti tábora. Zde jsme na přechodnou dobu ubytovali některé
zvlášť zranitelné rodiny. Po dobu dvou měsíců chceme
poskytnout ubytování devíti rodinám - ženám, které čekají miminko a budou zanedlouho rodit, aby nemusely
spát na holé zemi pod širým nebem. Poté už by měly
být stany opraveny. Všem rodinám poskytneme

Nedávný požár zničil v uprchlickém
táboře přes 400 stanů. Chceme začít
několik praktických projektů.
i základní kuchyňské potřeby a "místní vychytávku" –
vodní větrák na snížení extrémních letních teplot. Ještě
ani pořádně nezačalo léto a už je zde přes 40 stupňů.
Ve druhé fázi pomůžeme několika rodinám, které přišly o
svůj zdroj obživy. Například jedné rodině shořel šicí stroj,
kterým si vydělávala, jiným obchůdek, který měli u stanu.
Takovýmto rodinám chceme obnovit jejich malý byznys.
Jasně ale vnímám, že hlavní myšlenkou není
„vrátit“ lidem to, co při požáru ztratili, protože se Z počátku
ptají: Kdy se budeme moci vrátit do své domobezpečí
viny? Z toho je velmi zřejmé, že to, co pro ně z
nyní
počátku bylo jako záchrana, dnes spíše vnímají
vězení.
jako vězení, bez naděje na budoucnost. Pomozme se těmto lidem vrátit zpět do své domoviny.
Pomozme jim získat zpět to, co ztratili, svůj domov. Po
sedmi letech života v táboře jim můžeme nabídnout více
než jen opravené stany. Pomozme jim vrátit jejich důstojnost a naději na budoucnost.

N e H E MI A I N F O

Jezídové potřebují více než jen naše sympatie a lítost.
Hledejme v modlitbách Pána a ptejme se, jak těmto lidem
můžeme pomoci, jak pro ně můžeme být požehnáním.
V Kurdistánu jsou stále tisíce uprchlických rodin – vlastně
takto žije ve vlastní zemi většina Jezídů v Iráku.
Máme na srdci začít několik praktických projektů, které by
jezídské komunitě významně pomohly při návratu zpět.
1. Obnova dodávky vody pro více než 3 500 rodin
v městech v okolí Sindžáru. Je těžké se vrátit domů,
pokud zde není přístup k vodě. Modlíme se za finance.
Chceme zde obnovit a postavit vodovodní potrubí.
2. Ovce pro rodiny. Jezídové jsou známí jako zkušení
pastevci. O svá stáda ovcí přišli, když ISIS jejich region
zničil. Přišli o všechno. Chceme jako úvěr poskytnout
několika rodinám pět ovcí a jednoho beránka. Úvěr
splatí v podobě malých jehňátek, kterými obdarujeme
zase další rodinu. Tímto způsobem můžeme postupně
pomoci mnoha rodinám. S touto formou pomoci má or-

Modlitby
za misionáře

Už je tomu rok, kdy jsme s manželem začali sloužit modlitbami za misionáře vyslané Nadačním fondem Nehemia.
Modlitby jsou naší společnou "srdcovkou" a misijní pracovníci nám vždy leželi na srdci. Tuto službu jsme proto
přijali s velkou radostí.
V současné chvíli zaštiťuje NF Nehemia 15 služebníků,
kteří působí na dlouhodobé misii a potřebují
intenzivní modlitební podporu. Věříme, že
za každým vyslaným misijním vojákem by
měl stát alespoň stočlenný modlitební tým,
takže máme co dělat.

Naším cílem je vytvořit velký tým lidí, kteří
budou v modlitbě vytrvalí a ponesou ty, kteří
opustili svoji komfortní zónu a vydali se na
misijní pole mimo svůj domov. Naše služba

ganizace Shelter Now v Afghánistánu i přímo v Kurdistánu dobré zkušenosti. Stejně tak i Nehemia na Kavkazu
a v Etiopii. Tito lidé již pak nejsou zcela závislí na pomoci druhých, ale jsou schopní vyžít ze svého stádečka.
3. Hřiště pro děti v Baadre. V celém velkém táboře,
který je hned vedle Baadre, ani přímo ve městě není
žádné hřiště pro děti. Pán nám dal na srdce, abychom
to změnili, a tak bychom rádi hřiště v této lokalitě, na
kterou se stále zaměřujeme, postavili.
Přinesme Kristu v modlitbách toto etnikum. Kéž zažijí
požehnání a okusí, jak dobrý je náš Pán. Modleme se,
aby z této bolesti a utrpení vzniklo něco nového
a krásného. Pokud se chcete modlit pravidelně za toto
etnikum, napište na bwojnar@nehemia.cz.
Pokud byste chtěli podpořit práci mezi Jezídy a pomoci
jejich rodinám, použijte prosím č. ú. 1057340/2060
nebo 100113352/0300, v. s. 1002. 

„Jeden druhého břemena neste, a tak
naplníte Kristův zákon.“ (Gal 6, 2)

Veronika & Pavel Kölblovi

Nejdříve jsme oslovili učastníky z kurzů
Kairos a členy místních sborů, čímž se nám
podařilo vytvořit tým více než 120 lidí, kteří
se pravidelně přimlouvají za misionáře i
nezasažené národy.

irák

nevyžaduje chvilkové maximální nasazení, ale trvalou
a jistou podporu, tak, jak nás k tomu vybízí Boží slovo.
Každou neděli rozesíláme e-mailem modlitební téma, za
které se následně celý týden modlíme. Jednou za měsíc,
v neděli v podvečer, se setkáváme online a strávíme společně při chválách a modlitbách hodinu.
Chceš se zapojit do modlitebního týmu? Napiš nám na
mail: podpora@nehemia.cz Těšíme se na další vytrvalé
modlitebníky! 
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Moldavsko

Potkal jsem
všemocného lékaře

Yohana a pastor Joshua.
Vpravo Yohana se svou
rodinou, která uvěřila.

AVC Tanzanie

Poté, co byl masajský muž jménem
Yohana zázračně
uzdraven, začal
všem lidem kolem
vyprávět: „Potkal
jsem všemocného
lékaře, který
uzdravuje zadarmo
a neúčtuje si jediný
šilink, a navíc on
sám zaplatil
vlastní krví výkupné
za vaše hříchy.“

Joshua je padesátiletý masajský muž, pastor nově vzniklého sboru ve vesnici Ngng´on. Poté, co se stal křesťanem,
už nechtěl pokračovat ve stejném stylu života jako pastýř.
Opustil všechny duchovní a šamanské praktiky a stal se
letničním pastorem.

Zprávy o Yohanovi se k Joshuovi již dostaly, a proto nebyl
nikterak zaskočen. Již rok zpátky Yohana vážně onemocněl.
Zpočátku to vypadalo jako nějaká chřipka s horečkou, pak
se však přidaly velké bolesti na hrudi a na jeho noze vnikla
hnisavá rána o průměru 15 cm, která odhalovala kost. V této
Yohana je o něco málo mladší než pastor Joshua a pochází
fázi již Yohana nebyl schopen udělat ani krok. Prodal veškerý
právě z vesnice Ngng´on, kde před devíti lety na evangelisvůj dobytek, krávy i ovce, aby mohl zaplatit výlohy za léčbu
začním setkání vydal svůj život Kristu. Od té doby navštěvoval
v těch nejlepších nemocnicích. Některá vyšetření poukamístní sbor. Uběhly však dva roky, kdy Yohana jednoho večezovala na rakovinu, jiná zase na cukrovku, ale nikdo s jistotou
ra pastorovi oznámil: „Být opravdovým křesťanem je pro mě
moc složité. Samá omezení a nařízení. Prosím, odpusť mi, ale
nebyl schopen říci, kde je vlastně problém. V průběhu všeuž dál nemůžu.“ Pak se už v církvi neobjevil. Navíc
možných vyšetření cestoval Yohana s Isayou, známým
se oženil s druhou ženou a vrátil se ke starému
pro vesničany jako profesionální zprostředkovatel
Našel jsem
způsobu života. Staral se o svůj dobytek a vrátil se nejlepšího
šamanských praktik. Spolu navštívili snad všechny
zpět k šamanství. Mnozí jeho příbuzní si říkali: „Zdá doktora na
šamany v okolí. Na začátku vždycky přišla úleva, ale po
se, že jeho poutní cesta skončila.“
celém světě. krátké době se stav naopak ještě více zhoršil.
V roce 2020, v době, kdy se pastor Joshua chystal
na evangelizační setkání v nedaleké vesnici, se u jeho domu
objevila motorka. Byl to Yohana se svým synovcem Isayou.
Isaya vzal Johanu do náruče a spolu s ním vstoupil do domu
Joshuy se slovy: „Pastore, můj strýc umírá. Odmítá jít
k lékařům, nechce žádné léky a neposlouchá ani slova Laiboniho - našeho šamanského doktora, prosím, pomoz mu.“
„Neodmítal jsem jejich pomoc,“ namítal Yohana, „jen jsem
už vyzkoušel všechno, ale vůbec to nepomohlo, naopak se
mi ještě přitížilo. Pastore, prosím, smiluj se nade mnou a
modli se za mě.“

Ke konci už Yohana neměl ani jednu krávu. V tu
chvíli si vzpomněl na Joshuu a na jeho větu, kterou kdysi na
shromáždění pronesl: „Jeho ranami jsme uzdraveni.“ Nepřemýšlel však nad jeho ranami, v mysli mu vyvstalo slovo
uzdravení. Dokonce už zapomněl, jak se modlit, a jediné, co
ho v tu chvíli napadlo, bylo navštívit pastora Joshuu.
Pastor jej přivítal, položil na něj své ruce a modlil se. Poté
mu řekl: „Už můžeš jít domů. Pokud jsi přijal Krista celým
svým srdcem a věříš, že Tě uzdraví, jistě budeš zdráv!“
Yohana však nesouhlasně kýval hlavou: „Ne, neopustím
toto místo, dokud nebudu uzdraven. Pastore, musím zůstat
ve tvém domě!“ Joshua však namítal: „Proč? Není přece
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tanzanie

potřeba takto jednat, vždyť já nejsem ten, který tě uzdraví, tím je Ježíš. A navíc v mém domě není místo, nemáme
pokoj pro pacienty.“
„Budu spát klidně na podlaze u krav pod přístřeškem.“
Pastor neměl moc času na rozmyšlenou, spěchal na
shromáždění kázat, a tak mu dovolil zůstat přes noc. Ráno
se za Yohanu opět modlil a snažil se jej přimět k odchodu.
Yohana však opět odmítl: „Pastore, vždyť já se ani neumím
modlit a nemám ani sílu. Musím zůstat u tebe. Odpusť mi
mou malou víru.“
Tak tedy Yohana pobýval s Joshuou v malém domě. Každý
den spolu rozebírali Boží slovo a modlili se. Během tohoto
času přicházeli i jiní věřící, kteří se postili a společně za
Yohanu modlili. Mezitím uběhl jeden týden, deset dní… a
pak po šestnácti dnech ráno, když se Yohana probudil, se
poprvé postavil na nohy a ušel pár pomalých kroků. Po
dalších dvou dnech najednou pocítil, jako by všechny
řetězy, kterými byl spoután, padly na zem. Infekce na noze
zaschla a zacelila se. Byl vysvobozen.
Vrátil se domů, a když jej vesničané uviděli, že kráčí opět
jako mladík, byli ohromeni. Seběhli se k němu s otázkou:
„Který doktor tě uzdravil? Jakého šamana jsi našel? Kolik
krav tě stál?“
Yohana se usmál a řekl: „Našel jsem nejlepšího doktora
na celém světě. Není nemoci, kterou by Král králů nemohl
uzdravit.“ Od této chvíle se Yohana sdílel o uzdravujícím
Kristu s každým Masajem, který byl překvapen jeho náhlým zotavením. Neustále jim opakoval: „Je to všemocný
doktor, neúčtuje si jediný šilink. Uzdravuje zadarmo, stará
se o vás zadarmo a navíc svou vlastní krví zaplatil výkupné
za vaše hříchy.“
Díky jeho příběhu dennodenně přibývali noví věřící včetně Yohanových dvou žen, pěti dětí a jeho dalších příbuz-

Nová budova pro
učitele, na které se
česká Nehemia finančně podílí a dole
foto z posledního
křtu šesti Masajů.

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

ných. Pastor Joshua se proto rozhodl na chvíli investovat
svůj čas do výuky nově obrácených křesťanů právě ve
vesnici Ngng´on (v minulosti to bylo místo čarodějnictví).
V prosinci minulého roku (2020) zde založili první letniční
sbor a pojmenovali jej „Samařská církev“. Do konce března
zde již pokřtili 50 nově obrácených.
Během dne díkůvzdání (březen 2021) se Yohana několikrát odmlčel a se slzami v očích vypovídal: „Před
devíti lety jsem Boha opustil a vrátil jsem se zpět ke
svým hříchům. Ale Ježíš se mě nevzdal. Opustil svých 99
dobrých ovcí a šel hledat mne, jednu hloupou a nehodnou ovci, která zbloudila. Abych se však mohl vrátit domů,
musel mi „zlomit“ jednu nohu a nesl mě na ramenou.
Nicméně sám pak ovázal mé rány a ukázal, že všechny věci
napomáhají k dobrému těm, kteří Jej milují. Proto Jej po
zbytek mého života už nikdy nechci opustit.“
Po těchto slovech přišel dopředu i jeho synovec Isaya a
svůj život vydal Bohu. Poté dosvědčoval: „Už jsem zažil
mnoho úrovní čarodějnictví i šamanských doktorů, jejich
záměrem však nikdy nebylo člověka vyléčit, ale zbohatnout
na lidském utrpení. Proto se také jejich pacientům uleví jen
na chvíli, chtějí mít z jejich nemoci větší zisk. Pouze Ježíš dal
svůj vlastní život, abychom byli uzdraveni. Ode dneška budu
vést všechny nemocné, kteří za mnou přijdou, k Ježíši!“
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Nový způsob,

jak podpořit Nehemii
Jak pasivně podpořit naše projekty? Levnější elektřina i plyn a
podpora dvou projektů v Nehemii.
www.energieprozmenu.cz

Miroslava Cásková

Energie pro změnu v lidských životech. Máme pro vás
zajímavý způsob, jak naprosto netradičním a praktickým
způsobem podpořit dva z našich projektů. Ve spolupráci
s Kolibřík Energie jsme odstartovali novou formu podpory,
a to prostřednictvím nákupu elektřiny a plynu pro vaši
domácnost, sbor či firmu. Společnost Kolibřík Energie je
členem významného partnera Armex holding.
Ušetříte a zároveň pomůžete. Pokud se zapojíte do projektu Energie pro změnu, budete z každé megawatthodiny
přispívat 100 Kč na projekt v Iráku nebo Tanzanii. Je to
dokonalý koloběh. Nic vás to navíc nestojí, přitom šetříte a
komunita má stálé prostředky na rozvoj.
Podpora projektu v Iráku a Tanzanii. NF Nehemia dostane z každé MWh 100 Kč na pomoc jezídským rodinám
v Iráku nebo na podporu vzdělávání dětí v Tanzanii.

Kurz
Go equipped!

Dodavatel, který svými aktivitami pomáhá. Kolibřík
energie je první dodavatel energií, který polovinu svého
zisku věnuje zpět na dobrou věc. To není vtip. Je to nový
a netradiční dodavatel energií, pro kterého není hlavní
prioritou dosažení vlastního zisku. Jde o takzvanou sociální
firmu, tedy společensky prospěšné podnikání, při kterém
investuje polovinu svého zisku zpět do společensky výzEnergie
změnu v lidských
namných komunit. (Takovou
pilotnípro
komunitou
jsou proživotech
Kolibříka například skauti – skautská energie.)
Energie pro změnu v lidských životech

Jak spočítat úsporu? Na www.energieprozmenu.cz naleznete jednoduchou kalkulačku, která vám spočítá aktuální
cenu a úsporu. Součástí je i jednoduché video.
Je Kolibřík nejlevnější? Není, a ani nechce být. Cílem tedy
není za každou cenu ušetřit, ale podpořit jiným způsobem
dobrou věc.
Mám již ale uzavřenou smlouvu s jiným dodavatelem,
co teď? Kolibřík je korektní dodavatel. Vždy počká na
doběhnutí vašeho aktuálního smluvního závazku. Registrovat se však můžete již dnes a odebírat budete až po
Pomáhejme
ukončení aktuální
smlouvy. Nehemia však čerpá finanční
Pomáhejme
prostředky ihned
po registraci
a kontrole podkladů.
novému
světu.

novému světu.

Jak funguje registrace? Vše je online, z pohodlí vašeho domova. Potřebujete roční vyúčtování a smlouvu (případně
občanku). Vyplníte čtyřkrokový formulář, elektronicky se
www.nehemia.cz
vlastnoručně podepíšete (můžete na PC, tabletu, mobilu)
a odešlete. Tím administrátor získá tzv. Dohodu o zastupování a vše vyřídí za vás - vy už poté začnete odebírat.
Získejte výhodně elektřinu a plyn a pomáhejte novému světu.
První zájemci
a reference.
Sbor AC Havířov v únoru přešel
Získejte výhodně
elektřinu
a plyn a pomáhejte
Získejte
výhodně
elektřinu
plyn po
a pomáhejte
Stavět školy
v Africe,
pomáhata lidem
živelných katastrofách nebo válečných konfliknovému
světu.
pod
Kolibříka.
Ušetří
tak více
než 43 místních
tisíc ročně
novému
tech či světu.
více
misijních
projektů
zaměřených
na podporu
církvíaa Nehemia
misijních praStavět
školy v Africe,
pomáhat lidem
po získat
živelnýchNadační
katastrofách
neboNehemia
válečných z peněz, které bude mít díky
covníků.
To
všechno
může
fond
získá
11
700nana
podporu
svých
konfliktech či vícenavíc
misijních projektů
zaměřených
podporu
místních církví
a mi- projektů. (Reference
sijních
pracovníků. To všechno
může získat projektu
Nadační fond
kterépro změnu v lidských životech.
netradičnímu
a unikátnímu
s Nehemia
názvemz peněz,
Energie
bude mít díky netradičnímu
a unikátnímu
projektu
s názvem Energie
pro změnu
k projektu
je vám
schopen
také
podat Štěpán Hlavsa, pastor
Energie
pro
změnu v lidských
životech.
v lidských
životech.
sboru AC Ústí nad Labem (tel. 736 600 331). 

Kurz pro profesionály, podnikatele a studenty.
Přinést evangelium hinduistům, budhistům a muslimům lze téměř výhradně prostřednictvím využití
vaší profese. Být misionářem je v těchto zemích
obvykle nelegální i život ohrožující riziko. Pro lidi
s touhou evangelizovat nezasažené národy a
zároveň se živit tím, co umíte, pořádáme kurz Go
Equipped, dříve znám také jako Tentmaking.

Stavět školy v Africe, pomáhat lidem po živelných katastrofách nebo válečných
konfliktech či více misijních projektů zaměřených na podporu místních církví a misijních pracovníků. To všechno může získat Nadační fond Nehemia z peněz, které
bude mít díky netradičnímu a unikátnímu projektu s názvem Energie pro změnu
v lidských životech.

Termín kurzu je 3. - 7. listopadu 2021
Modra - Harmonia, Bratislava, Slovensko.
www.energieprozmenu.cz
www.energieprozměnu.cz
Konf. poplatek: do 31. 8. - 1500 Kč, později 1750 Kč www.energieprozměnu.cz
Ubytování: 490 Kč/noc (19 EUR)
Strava: 305Kč/den (12 EUR)
NEHEMIA_plakaty_A3.indd 1

NEHEMIA_plakaty_A3.indd 1

Kurz bude v anglickém jazyce s možností překladu
do slovenštiny. Více informací s odkazem na
registraci najdete na stránkách www.nehemia.cz. 

18.12.2020 22:35

18.12.2020 22:35
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Po dlouhých měsících
nejistoty, hledání a
tápání se další lidé
chystají k odjezdu!

Dveře
se opět otvírají
L. C.

Bednářovi. Oba již od svého obrácení na přelomu 80.
a 90. let prožívají volání k misijní práci v zahraničí. Pro
mnohaleté zkušenosti z práce na Ukrajině chtějí nyní ve
středním věku svoji energii věnovat dlouhodobé misijní
práci v Chorvatsku.
Momentálně je největší výzvou před odjezdem
naplnění rozpočtu. V současné době stojí v cestě
zbylých 30%. Prosím, podpořte Vaška a Danku při
jejich misii v chorvatském Daruvaru, kde se budou
podílet na budování místního sboru.

V srpnu letošního roku Ivana vyrazí do Tádžikistánu, kde se
připojí k již fungujícímu týmu organizace LiveDead. Podrobnější představení služby najdete v Nehemia Info
1/2021.
Bože, tady

jsem, pošli
mne.

Bednářovi také rádi navštíví vaše společenství či setkání
mládeže, kde vám svoji službu představí. Pokud máte zájem o návštěvu s představením jejich práce nebo máte zájem dostávat pravidelné informace, kontaktujte je prosím
na v.bednar@nehemia.cz nebo na čísle 739 524 876.
Finančně můžete Bednářovy podpořit pravidelným či
jednorázovým darem na účet 1057340/2060, v.s. 2101.

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
1007 Pomoc ženám - koza do každé rodiny
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
2101
2102
2103

Misionáři
Chorvatsko – Václav Bednář
David Symon
Moldavsko - práce s dětmi

Ivana několik let nosí v srdci slova “…jděte až na sám
konec země.” Po šestiměsíčním pobytu v severní Africe
se plamen jejího misijního nadšení rozhořel ještě víc. Po
dokončení studia na VOŠMT v Kolíně se rozhodla pro
dlouhodobou misii v Asii.

Prosím, zapojte se do misie v Asii ať už modlitebně nebo finančně. Ivana potřebuje do srpna
dosbírat 40% svého rozpočtu a najít modlitební
partnery. Ivana ráda navštíví váš sbor či jiné setkání, kde
vám osobně představí svoji práci.

Pokud máte zájem o návštěvu s představením její práce
nebo máte zájem dostávat pravidelné informace, kontaktujte Ivanu na anakova@protonmail.com Pro pravidelnou nebo jednorázovou finanční podporu použijte
prosím č. ú. 1057340/2060, v.s. 2306. 

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

2201 Tanzanie - Zuzka S.
2202 Čad - Kateřina P.
2301 	Asie - Vretonkovi
2302 Misijní práce mezi persky mluvícími lidmi
2303 Wojnarovi
2304 Jaro Féneš
2305 Felagund - misie ve Střední Asii
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
5101
5102
5103
5104
5201

Podpora nár. církví a pastorů
Ukrajina – pastor Pavel Golub
Ukrajina – podpora romských pastorů
Ukrajina – pastor Konstantin Melnik
Ukrajina - Doněcká oblast
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
8104
8201

Servisní podpora misie
Vzdělávací kurzy Kairos a akce
Časopis Nehemia INFO

Redaktor
Korektury
Adresa redakce

Telefon
E-mail
Web
Facebook
Registr. číslo:

Miroslava Cásková
Břetislav Dršťák
Nehemia Info
Selská 29,
736 01 Havířov-Bludovice
Česká republika
703 438 026
office@nehemia.cz
www.nehemia.cz
facebook.com/NehemiaCZ
MK-ČR E 14261
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misie

Setkání všech národů u
studny uctívání. Uzdravení
srdcí a smíření, to je touha,
kterou má Jaro na srdci.

Symphony of Nations
Nové CD, turné v Řecku
a Slovinsku
Miroslava Cásková

Koncerty v uprchlických táborech. Jaro Féneš nyní pod
záštitou Vision for Asia v Německu plánuje turné spolu
s kapelou Symfonie národů. Cílem je hrát koncerty
především v uprchlických táborech v Řecku (Lesbos a Tessaloniki) a ve Slovinsku (Ljubljana). Již v minulosti hráli s
kapelou v iráckých uprchlických táborech a viděli jsme, že
je to úžasný způsob, jak potěšit a oslovit uprchlíky v jejich
beznaději. Navíc také skvělý nástroj, jak lidem přiblížit
Boží srdce, o kterém se v písních zpívá. Turné začne v ČR
15. srpna v Písku na náměstí.
Jaro prošel viditelnou proměnou a jsme rádi, že mu
Antoan s manželkou (vedoucí Vision for Asia) pastoračně
i prakticky slouží. Nyní věci v jeho životě dostávají nový
směr. Jaro má prostor využít svá obdarování v hudbě při misijních výjezdech. Jeho služba se nyní jasněji
vyprofilovala právě na službu uprchlíkům v uprchlických
táborech a na produkování studiové hudby. Nyní také
dokončil dlouho očekávané a velmi kvalitní CD s arabskými chválami s touhou zasáhnout prostřednictvím hudby
nezasažené národy a přinést mezi ně smíření. Na CD zpívá
také Dany, syn pastora Julese z Bagdádu (v minulosti jsme
přes Julese podporovali naši humanitární pomoc v Iráku),
který kromě hudebního nadání je v Iráku zubním lékařem
a na své klinice uprchlíkům zdarma pomáhá.

CD s arabskými chválami je možné si poslechnout na
Spotify či Itunes pod názvem Symphony of Nations - SoNs
of Abraham a nebo si je můžete prostřednictvím daru (420
Kč) u nás získat. Tímto podpoříte Jarovu práci i jeho misijní
činnost a zároveň přispějete na plánované srpnové turné.
Pokud byste měli touhu se k jeho službě do budoucna jako
hudebníci připojit, napište na jaythem@gmail.com.
Pokud byste rádi podpořili plánované turné, prosím,
použijte č. ú. 1057340/2060 nebo 100113352/0300, v.s.
2304. (Pokud budete chtít také CD napište do poznámek
CD a vaši adresu.) V neposlední řadě budeme vděční, když
Jarovu službu podpoříte a zaštítíte svými modlitbami. 

