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Pomoc ve službě. Připojíte se?

je mi ctí napsat pár řádek do úvodníku Nehemia Info. Covid
19 změnil chod celé naší společnosti a během další vlny si
všichni uvědomujeme, že jeho následky budou mít dlouhodobý dopad na celou naši zemi. Období, ve kterém se
nacházíme, je obdobím změn, nejistot a obav z budoucnosti. Je to také období, kdy si více a více uvědomuji důležitost
naší víry, naděje a společné misie. Naše misie se nemění a
pevně věřím, že nás Bůh volá k tomu, abychom dál aktivně
budovali zahraniční misii a naplňovali vizi přinést evangelium do míst, kam ještě nedorazilo.
V uplynulém období se povedlo uspořádat několik kurzů
Kairos v ČR a také na Slovensku. Tento nástroj, který slouží
k motivování církve k zapojení do velkého poslání, absolvovalo téměř sto osmdesát účastníků. Mezi další možnosti,
jak podpořit misii, patří kromě finanční podpory i podpora
modlitební. Nově je možnost zapojit se do modlitebního
týmu, který se jedenkrát měsíčně po ZOOMu přimlouvá za
naše misionáře. Spolu s tím také připravujeme platformu pro
vysílání misionářů i pro péči o ně po jejich návratu domů.
V předchozích letech jsme čelili obrovské výzvě, kdy misionáři nemohli vyjet na dlouhodobou misii kvůli duchovnímu tlaku a opozici. Průlom nastal po modlitebním zápase, do kterého se zapojilo mnoho sborů i jednotlivců. V roce
2018 jsme vyslali misionáře do Iráku a po nich následovalo
vysílání dalších dlouhodobých misionářů do dalších zemí.
V současnosti jsou další noví misionáři připraveni vyrazit
do Čadu, Asie, Chorvatska, T..stánu a Tanzánie. Některým
pandemie koronaviru znemožňuje odcestovat do dané
destinace, jiným zase komplikuje získávání finanční podpory
či potřebné formality. Přesto pevně věřím, že tak, jako před
pár lety, kdy se církev spojila v modlitbách za průlom, spojí
se i teď, abychom společně podpořili vyslání
našich misionářů.
S přáním Božího požehnání
Petr Rattay,
člen Správní rady NFN
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Děti z Dagestánu
a Severní Osetie
s námi oslavily
Vánoce.

Nikolaj Kobzev

Vánoční setkání. Vděčné, radostné a hlasité slovo:
„Děkuji!“ proniklo napříč všemi hlasy a způsobilo náhlé a
vzrušující ticho. Malá sedmiletá dívenka za námi po rozdání
vánočních dárků přiběhla s neskrývanou radostí a upoutala
na sebe veškerou pozornost. „Děkuji za tak krásné dárky!“
Její spontánní reakce nám vhrkla slzy do očí. Takovou
vděčnost jsme již dlouho neviděli. Očividně se v její rodině
objevují sladkosti jen zřídka.

Obdarovali jsme jeden
druhého. Vnímali jsme dětskou nepředstíratelnou radost,
která zalila naše oči slzami.
Na zpáteční cestě jsme sice
autem projížděli mrazivou
vánicí, uvnitř nás však hřál pocit vděčnosti. Mělo to smysl!

V loňském roce se nám podařilo zorganizovat pro děti
Dárky i pro Voschod. Stejnou akci jsme uspořádali i pro
z velkých a potřebných rodin v Dagestánu a Severní
obyvatele vesnice Voschod 2. Vánoční dárky jsme rozdali
Osetii vánoční setkání. Vše se uskutečnilo za podpory
všem dětem, kterým se již dlouhá léta věnujeme. Alespoň
severoosetinské Misie Milosrdie, církve Naděje a
malým kouskem hřejivého dobra a dobré zprávy evanNakonec gelia jsme mohli potěšit srdce všech přítomných. Nafinanční podpory NF Nehemia.
přišlo do konec přišlo do církve více než dva tisíce dětí, abychom
V místnosti se nás sešlo opravdu hodně. Byli jsme církve
společně oslavili Vánoce. Program byl opravdu bohatý.
zde trošku natěsno, ale malý prostor jistě nikomu více než
Nechyběly písničky, loutkové představení a také dobré
nevadil. Celkem se v centru „Konej dobro“ sešlo 20 dva tisíce lívance a sladkosti. Nakonec každý dostal vánoční
početných rodin. Připravili jsme dětem společný
dárek. Navštívili nás i představitelé města.
dětí.
program, smáli jsme se spolu, zpívali písničky, hráli
vánoční scénky a pak si nakonec rozdali dárky a
Vděčnost. Později jsme přímo od starosty i samotných rospolečně vypili i čaj. Děti se radovaly z barevných krabic.
dičů dostali několik děkovných dopisů. Velké díky patří také
Hned je rozbalovaly a navzájem si ukazovaly, jaký dárek se
Nehemii, která tuto akci finančně podpořila. Dárky dostaly
v nich ukrývá. Děti z početných rodin jsou zcela obyčejné
i děti se zdravotním postižením, těžce hendikepované, inděti, které nás však přijaly velmi srdečně a s takovou láskou,
validní, se zrakovým i sluchovým postižením. Navíc dostaly
jako bychom byli odjakživa součástí jejich rodiny.
i potravinovou pomoc, aby vánoční stůl nezel prázdnotou.
Bohužel se vliv pandemie nevyhnul ani vesnici Voschod 2.
V tu chvíli to byl náš společný vánoční zázrak. Vánoční
Lidé zde v současné době procházejí velmi složitou finanční
zázrak, který se stal již před mnoha lety, a přesto reálně
situací. Tato akce alespoň částečně rozehnala chmury a
zasahoval do našich životů i dnes. Přinesli jsme požehnání
pocit beznaděje všech přítomných. 
dětem i jejich rodinám, které čelí nejrůznějším trápením, a
mohli jsme se podělit o věčnou naději, která je v Kristu.
Pokud máte touhu podpořit rodiny na S. Kavkaze,
prosím, použijte č. ú. 1057340/2060, v. s. 1101.
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Arabský poloostrov

Kde
bude

naše další
místo?

Čekají nás další rozhodnutí. Budeme rádi,
když se za nás budete modlit.

Marek P.

Začátkem července 2019 jsme odjížděli do Jordánska
s jasným cílem strávit minimálně dva roky učením se
jazyka a být v arabské kultuře. Člověk by řekl, že to bylo
nedávno. Koncem června tohoto roku to budou dva roky,
co jsme tady. Událo se toho hodně, jak krásné chvíle, tak
chvíle, kdy nám „moc do zpěvu“ nebylo – ať už jazykově,
kulturně, duchovně, fyzicky, emocionálně atp. Standardní
život člověka na misii, řekl bych.
Slyšeli jsme od jednoho manželského páru, který
slouží pár let na Středním východě, že člověk
začíná prožívat místo jako „místo svého domova“
cca kolem dvou let na daném místě. Tito lidé byli
tři roky v Jordánsku, poté se přesouvali do Basry v
Iráku, kde jsou nyní asi druhým nebo třetím rokem.

V našich srdcích je od počátku země Katar, kam nás Bůh
povolal v roce 2018, ale zároveň jsme v průběhu doby
prožívali, že nás Bůh povede možná ještě „oklikou“, než se
do této země dostaneme.

Proč jsem zmiňoval ony dva roky? Protože jsme si uvědomili, že se Jordánsko stalo naším domovem a nyní ho
máme v horizontu pár měsíců (nebo jednoho roku), dá-li
Pán, opouštět. Pokud ale pojedeme před Katarem
Vždycky mě ještě do jiné země na dobu jednoho nebo dvou
zajímaly
let, bude to opět nová adaptace, učení se místního
dialektu jazyka, zvykání si na jinou mentalitu Arabů
cízí jazyky
a bavilo mě a poté opět jinam? A co děti?

cestovat.

Naše dlouhodobá vize je podílet se na zakládání sborů v
zemích Arabského poloostrova v oblasti Perského zálivu,
kde místní církev z místních lidí ještě není. Stále to jsou
země, kdy v případě odvrácení se od islámu hrozí místním
lidem trest smrti. Ale Boží vůlí je, aby v každém národě bylo
zvěstováno evangelium a kolem Jeho trůnu budou jednou
shromážděni lidé ze všech národů a etnických skupin.
Nyní jsme ve fázi čekání na Boží pokyn, kam se přesně přesuneme a kdy. Bůh nás ujišťuje (i skrze další lidi, ke kterým
mluví), že přijde čas, kdy řekne přesně kam a kdy. Nyní v
této fázi ještě nejsme, ačkoli můžeme k něčemu inklinovat.

Naše starší dcera Melanie už to ve svých šesti
letech vnímá jinak, než ve čtyřech, kdy opouštěla Českou
republiku směrem do Jordánska. Její odpověď byla, že
nechce odjíždět z Jordánska. Toto je věc, kterou můžete
odevzdávat do Božích rukou každý den, ale stejně ji každý
den nějakým způsobem jako rodič nesete. Všichni víme,
že je v Bibli napsáno, že naším jediným domovem je nebe.
A je to tak! Ale proč si tedy i ten domov vytváříme zde na
zemi? Jednoduše proto, protože to k tomu patří. Člověk
potřebuje cítit, že někam patří. Osobně věřím, že i apoštol
Pavel si byl vědom onoho břemene, kdy „nikam“ nepatřil,
ale směřoval k tomu nebeskému domovu. Byla to cena,
kterou se rozhodl platit.
Práci MP můžete podpořit prostřednictvím č. ú.
1057340/2060, v. s. 2308. 
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Arabský poloostrov

Světem se šíří
různé zprávy.
Dobré i špatné.
Zde je povzbudivé
svědectví a zároveň
realita, se kterou se
lidé nejen na Arabském poloostrově
potýkají.

Máme naději a věříme, že pokud budeme uprostřed Božích
záměrů, Bůh se o naše děti postará. Jenže v praxi to však
neznamená, že máme všichni úsměv na tváři. V praxi to znamená někdy spoustu úsilí, abyste dětem pomohli „nějakým
způsobem“ pochopit, že to, jaký život zažívají, není trest ani
druh jisté zábavy, ale věčná hodnota, která stojí za všechny
ty přesuny, kultury, jazyk, získávání nových přátelství
a opouštění jich, za radost, ale i slzy. Ano, stojí to za to!
Jsme vděční, jaký život můžeme žít s ohledem na věčnost,
protože toužíme vidět slávu Ježíše Krista napříč národy. Ale
každá mince má dvě strany, a s tím to člověk musí i přijmout. Prožíváme tlaky i uvolnění, klid i stres, horko i zimu,
pocity naděje i zoufalství (jazyk, kultura, sebehodnota),
upřímnost i neupřímnost (ze strany místních), radost s dětmi i v manželství i tlaky na ně, svobodu v Kristu i duchovní
tlaky a zastrašování, zdraví i nemoc, radostné i smutné
zprávy z domova, bydlení na jednom místě nebo přesuny.
Ano, je to rozhodnutí člověka, je to naše rozhodnutí. Bůh
nikoho nikdy nepotrestal ani se mu nevysmál za to, když
člověk za ním přišel a řekl: „Kam mne chceš poslat? Kde
ještě nebylo hlásáno evangelium? Kdo ho potřebuje
slyšet?“ Někdy jako lidé čekáme na speciální zjevení slova a
snů k věci, která byla Ježíšem řečena více než jasně: „Běžte,
kažte, křtěte a čiňte učedníky ze všech národů.“ Ano, stojí
to za to, bez ohledu na to, kde si opět budeme „vytvářet“
nový domov na přechodnou dobu.
Jsme vděční, že v tom nejsme sami, ale že je toho součástí
církev z různých míst světa, že jste toho součástí i vy! 

Foto: Rizal Deathrasher z Pixabay
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Jedna rodina
a mnoho
zachráněných
Marek P.

Mnoho zachráněných. V srpnu 2020 se obrátila jedna
muslimská žena a začala následovat Ježíše Krista. Tato žena
má 8 dětí a 26 bratrů a sester. Od srpna 2020 se obrátilo
k Ježíši 14 členů její rodiny a ona sama vedla k Pánu další
4 lidi mimo svou rodinu. Obrátil se i jeden z jejích bratrů,
který byl oddaným imámem. Přečetl si pouze dvě kapitoly
z Bible a poté prohlásil: „Už nejsem více muslimem, Bible
je pravdivá!“ A tak začal následovat Krista. On sám o sobě
je velmi tichý a vážný člověk, to se ale rychle mění ve chvíli,
kdy začíná mluvit o Ježíši.
Před pár týdny měl tento muž autonehodu a s ním byli v
autě také jeho bývalí muslimští kolegové. Auto se při nehodě několikrát obrátilo (přes střechu), ale jemu se zázračně
nic nestalo. Nikdo na něm nemohl najít jediný škrábanec.
Když se dostal ven z auta, šel, aby poklekl a vzdal slávu
Ježíši. Když to viděli jeho muslimští přátelé, řekli mu: „Hej,
ty se nemodlíš jako muslim.“ A on jim odpověděl: „Dneska
ráno jsem se modlil k Ježíši, aby mě dnes při tomto výletu
ochraňoval, a nyní mu za to vzdávám
chválu.“ Ostatní spolujezdci měli zlomené Od srpna
kosti a různá zranění. Ještě oddal: „Nemám 2020 se
obrátilo
žádné obtíže (zranění), protože Ježíš mě
ochraňoval.“ Poté vedl šest ze svých mus- 14 členů
její rodiny.
limských přátel k Pánu.
Bohužel však i tato zpráva je běžnou realitou…
Tento týden jsme byli svědky násilí. Přímo před našimi
dveřmi jsme slyšeli a částečně viděli, jak muž ubližuje ženě.
Byli to naši sousedé, se kterými jsme v kontaktu.
Ve stejném týdnu jsme venku potkali jinou ženu s velkou
modřinou kolem oka a částečně i na tváři. Možná za tím
nebylo násilí, ale spíše je opak pravdou. Bohužel totiž násilí
na ženách není v této zemi bráno jako něco špatného.
Modlete se prosím spolu s námi za všechny utiskované,
mučené, bité, zneužívané ženy. Modleme se za milost pro
ně i pro jejich utiskovatele. 
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irák

Celkem jsme
spolu s vámi
na pomoc
jezídským
rodinám získali
473 596 Kč.
Děkujeme!

Jak dopadla

vánoční akce o
na pomoc Jezídum?
Benjamin

Distribuci naftových přímotopů potřebným rodinám
doprovázela radost a vděčnost. Tyto rodiny se vrátily do
zničených oblastí Sindžáru, odkud byly v roce 2014 vyhnány.
Jedna rodina s radostí děkovala: „Jsme vděční. Dneska v
noci budeme mít teplo.“
Cílem bylo pomoci v oblasti Sindžáru ve dvou městečkách.
V mezičase se však na místo vrátilo ještě dalších 100
rodin, ale díky vaší velké štědrosti jsme pomohli všem a
navíc jsme ji ještě rozšířili na další dvě lokality. Například
i ve známé vesnici Kóčó, ve které ISIS vyvraždilo všechny
muže a ženy odvedlo do zajetí. Nádija Murádová o tom
vydává své svědectví v knize „Poslední dívka“, je dostupná také v českém jazyce.

Modlitby
Modleme se za tuto komunitu trpících lidí. Kéž jim Ježíš
Kristus žehná, vyvede je z beznaděje, utrpení a otroctví. Kéž
jsou jejich města obnovena a Bůh jim požehná pokojem.
Kéž okusí, jak je Hospodin dobrý.
Věřím, že naše modlitby za tato místa měly dopad, který si
ani neuvědomujeme. Například v městečku Tal Qasab.
V únoru zde Nadační fond Nádiji Murádové začal pracovat
na obnově dodávek vody a opravě vodovodní sítě, obnově
elektrických přípojek a na dalších opravách. Dokonce byla
obnovena základní škola s hřištěm. To je skvělý vývoj.

Zajistili
jsme příObrovské díky patří vám všem, kteří jste se do
vánoční sbírky zapojili. Nakonec se částka vyšplhala na motopy
473 596 Kč. Celkem jsme tedy pomohli 1 460 rodinám pro 1460
v Sindžáru. Každá z nich dostala naftový přímotop.
rodin.
Tal Banat: 550 naftových přímotopů
Tal Qasab: 500 naftových přímotopů
Tal Azir: 390 naftových přímotopů
Kóčó: 20 naftových přímotopů
Distribuce probíhala od 16. 12. 2020 do Vánoc. Práce
v Kurdistánu probíhá ve spolupráci s organizací Shelter
Now, jejímž vedoucím je G. Taubmann, a i zde nemalým
finančním obnosem pomohla při pomoci Jezídům.
Zuzku a její misijní práci můžete podpořit
prostřednictvím č. ú. 1057340/2060, v. s. 2201. 

Tuto zimu jsme mohli požehnat v Sindžáru 1 460 rodin.
V táborech v Kurdistánu jsme také zároveň pomohli
dalším 2 000 jezídským rodinám. Darovali jsme jim jídlo,
teplé deky, elektrické přímotopy, nebo jsme potřebným
obstarali léky či novou plachtu na děravý stan.
Věřím, že naše modlitby budou i nadále pokračovat.
Těším se na to, jak budeme moci těmto lidem i nadále
pomáhat a zároveň ukazovat Boží lásku a dobrotu. 

Č. ú. 100113352/0300 nebo 1057340/2060.
v. s. 10023 Irák – Sindžár – na 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
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Učte se činit dobro. Hledejte právo,
zakročte proti násilníku, dopomozte
k právu sirotkovi,
ujímejte se pře
vdovy. Iz 1,17

ˇ
Svedectví
několika žen,
kterým jsme
pomohli

Fíl Kásim Ibrahim. Jezídce Fíl je nyní 40 let. Bydlí v komplexu Tal Qasab v provincii Sindžár. Jako mnoho dalších žen
byla 3. 8. 2014 i se svými čtyřmi dětmi unesena a v zajetí
ISIS žila pět let. Její manžel byl zřejmě ještě tentýž den
popraven. Děti poslali na převýchovu, aby se z nich stali
bojovníci ISIS.
Nyní je svobodná a bydlí v Tal Qasab se svými třemi přeživšími dětmi. Nejmladší dítě zemřelo. Často na ně myslí.
Doufá, že její manžel možná ještě žije. Nemůže na něj
zapomenout. Bydlí v rozbitém domě, na malém prostoru,
který se dá obývat.
Vdova Fíl je vděčná za přímotop, který jí zajistil teplo v letošní
zimě. Modleme se za ni a za její děti, které přežily.
Ksmad Tálab. Ksmad (21) zajali, když jí bylo 15 let. Desetkrát
byla na trhu prodána jako sexuální otrokyně. V zajetí byla
pět let. Jeden rok v Iráku a pak v Sýrii. Tak jako většina dívek
procházela mnohým utrpením, bolestmi i mučením. Nyní je
volná. Trpí však depresemi a bolestmi nad ztrátou většiny
své rodiny. Žije v těžkých podmínkách. Proto byla vděčná za
přímotop, aby lépe zvládla období zimy.
Sari Omar. Sari je další ženou, která byla téměř čtyři roky v
zajetí ISIS. Mnohokrát byla za různé ceny prodána na trhu
jako sexuální otrokyně. Často byla ponižována a znásilňována. Když se odmítala podílet na islámských modlitebních
praktikách nebo se nechtěla zapojit do půstu v období
ramadánu, byla mučena.
Nyní je volná, avšak plná strachu a bolesti. Je bez příjmů.
Její manžel je stále nezvěstný. Zřejmě byl zabit jako většina
mužů. Žije nyní se svými čtyřmi dětmi v městečku Tal Banat v
rozbitém domě s pouhými igelity v oknech, bez nábytku a bez
základních potřeb pro život. Je však vděčná za vánoční
dar - přímotop, který jim usnadnil život v období zimy. 

Pomoc
pro
malého
Danielka
Děkujeme všem, kteří jste přispěli na léčbu malého
Danielka Vretonka. Vaše dary činily 25 276 Kč.
Částku tedy přeposíláme na účet Diakonie, odkud se
bude platit většina léčebných výloh.
Stále jsou však důležité i naše modlitby. Kéž se
v tomto těžkém období opět projeví Boží milost
a stane se zázrak. Neustávejme, podepírejme
společně jejich ruce i srdce. Pokud byste se ještě
chtěli finančně zapojit, posílejte nyní peníze přímo na Diakonii AC, číslo účtu 2401897583/2010
(transparentní účet). 

8

Gadise Wariso

NeHE M I A I NFO

etiopie

„Už mám pět
koz!“ říká jedna
z obdarovaných.
Dalších 70
žen získalo svou
první kozu!

Koza
do každé

Ženy,

rodiny

hovořící o svých
zkušenostech.

Tegene Tafese/ M. Cásková

Projekt pomoci ženám jsme odstartovali před 2,5 lety.
Díky vám všem, kteří jste se již do pomoci ženám zapojili
a kteří jste přispěli nákupem jedné či více koz. Máme
radost, že se celá práce postupně rozvíjí a má pozitivní
dopad na stále širší komunitu žen v regionu. Během těchto let se nám podařilo obdarovat celkem 200 žen, kdy
každá z nich dostala jednu kozu.
Změny k lepšímu. Ženy jsou navíc součástí podnikatelských skupinek. Spolu tak šetří do společného
fondu každý týden 10 birrů (5,50 Kč). Za dva roky
byly schopny celkem našetřit v přepočtu 104 000
Kč. Několik žen si vzalo půjčku, pronajaly si půdu a
zasadily brambory. Později byly schopny brambory
sklidit, prodat, a takto získat příjem pro svou rodinu.
Navíc se jim znásobuje počet koz.

Aster Yohannes je jedna z žen, která od nás získala kozu.
Je rozvedená a procházela těžkou finanční situací. Nyní se
díky projektu její životní situace výrazně zlepšila. V současné době má tři kozy a z prodaného mléka utrží každý měsíc
600 birrů (320 Kč).

Gadise Wariso je další ženou, které jsme v tomto projektu
pomohli. Spolu s manželem mají tři děti. Gadise je
Nyní ženy bez práce a manžel pracuje jako námezdní dělník.
pěstují
Jedná se však o velice chudou rodinu. Od té doby,
bramco získala kozu, se jejich životní situace začala
zlepšovat. Nyní mají celkem 5 koz. Gadise prodává
bory,
prodávají na trhu mléko a postupně se jim daří lépe a lépe.

mléko...

Celkově se tedy projekt těší dobrým výsledkům.
I přesto, že některé kozy uhynuly nebo byly ukradeny
(celkem 30), bylo předáno 70 nově narozených kůzlat
dalším chudým rodinám. Máme naději, že počet obdarovaných žen se bude nadále neustále zvyšovat.

Tiruye se o svěřené kozy stará velmi svědomitě, je
podnikavá, a proto nemá jen jednu kozu, ale pět. 

Za 1 500 Kč můžete pomoci jedné etiopské ženě získat
kozu. Své dary prosím posílejte na č. ú. 1057340/2060,
v. s. 1007. 

N e H E MI A I N F O

sibiř

Na konci sveta
ˇ
Sibiř
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Děkujeme vám
všem, kteří na nás
stále pamatujete!

Ilja Leonov

Poslední rok opravdu nebyl jednoduchý. Nejen pro naši
zemi, ale pro celý svět. Než nastal rok 2020, pokračovali
jsme v práci, kázali evangelium v našem městě, stavěli
trampolíny ve dvorech, v nemocnicích svobodně navštěvovali pacienty v jejich pokojích a sdíleli s nimi poselství
evangelia, bez omezení se setkávali s lidmi na ulicích a
vyprávěli jim o Ježíši. Ale najednou se všechno změnilo.
Začala pandemie koronaviru. Z počátku jsme to nebrali
příliš vážně. Šílenství okolo jsme považovali za zbytečnou
paniku. Jenže později onemocněli naši přátelé a příbuzní.
Uvědomili jsme si, že se jedná o závažné onemocnění a
začali se modlit na shromážděních, aby Bůh ochránil nás
všechny, naši zemi i vás.
Kvůli pandemii se všechny dveře ke kázání evangelia
zavřely. Zpočátku dokonce nebylo možné vyjít na ulici bez
vážných důvodů (nákupy, lékárna), natož abychom se jako
církev mohli vůbec sejít. Firmy vydávaly svým zaměstnancům průkazy, aby se dostali do práce.
V jeden čas byl v našem městě velký počet nemocných.
Nemocnice byly přeplněné, lidé leželi na chodbách. Má rodina i lidé u nás v církvi jsme již také tímto onemocněním
prošli. Naštěstí jsme prošli covidem jen s lehkými příznaky.
Boží milost obohacuje bez všelikého trápení.
K dnešnímu dni se výskyt nemoci v naší republice zmenšil
a omezení byla částečně zrušena. Už se můžeme svobodně

Modlitební medvídek

Baby Fufu - háčkovaný ženami v Iráku

shromažďovat, znovu
jsme začali
kázat na
ulicích a
rozdávat
evangelizační
literaturu.
Jen do
nemocnic
Službu na Sibiři můžete podpořit prostřednictvím
nás zatím
č. ú. 1057340/2060, v. s. 5302. 
nepouštějí.
I během této
pandemie však do církve přicházejí noví lidé. Na Vánoce
jsme pořádali dětskou bohoslužbu, na kterou přišly i nové
děti nevěřících rodičů.
Jedním z nově obrácených je i sedmapadesátiletý Jura.
Seznámili jsme se s ním na jedné z evangelizací. Začal chodit na bohoslužby a na jedné z nich přijal Ježíše jako Pána a
Spasitele. Je to již více než šest měsíců. Kdybyste jen viděli,
jak Boha chválí! Chce být pokřtěn ve vodě a modlí se, jak
by mohl Bohu sloužit. Pokud bude vše v pořádku, plánujeme ho pokřtít v létě.
Velice vám děkujeme za vaše modlitby a podporu. Kéž
vás Pán stonásobně odmění! Také se za vás vždy modlíme!
Ať s vámi zůstává Boží pokoj! 

Modlitby za
pronásledované
ženy v Iráku a čín.
pracovníky.

Tohoto modlitebního medvídka uháčkovaly ženy v Iráku,
které si prošly těžkým obdobím v zajetí ISIS. Háčkují medvídky se záměrem, aby si na ně lidé, kteří je budou držet
v ruce, vzpomněli a modlili se za ně. Zároveň však ženy
mají práci a svým dílem podporují práci čín. pracovníků
v Iráku (z org. Back to Jerusalem).

na podporu žen a pracovníků v Iráku vám medvídka pošleme na vaši adresu. Každý medvídek
je originál a má na sobě jméno ženy, která jej
uháčkovala. 

Chtěli byste se modlit a podpořit jejich práci? Rádi
vám medvídka zašleme. Za váš dar v hodnotě 360 Kč

Č. ú. 1057340/2060, v. s. 13031. Do poznámky napište
prosím svou poštovní adresu. 
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Misie

Dobré zprávy,

ale nové výzvy
Felagund

Nový pracovník. Na konci listopadu se do SA přestěhoval
další člověk. Aktuálně se tedy tým rozrostl na tři jednotky, které v regionu dlouhodobě pracují. Je to pro mne
důležité povzbuzení.
Poznámka: Chtěl bych zdůraznit, jak je důležité se modlit
k Bohu, aby vysílal další pracovníky. Díky, že se k tomu
někteří připojujete.
SA jako klíčový region. Jako reakce na mou prezentaci v
lednu minulého roku se naše německá partnerská organizace rozhodla, že SA bude nově jejich klíčový strategický
region. Podobnou prezentaci jsem měl online s východoasijskými řediteli národních organizací. Ti následně rozhodli,
že SA byl dlouho přehlížený region a nově se stává strategickým pro následný rozvoj.
Projekty, projekty, projekty. Projekty a všemožné
aktivity jsou fajn, ale nepovažuji je za dobré pro začátek
práce. Kultura a myšlení lidí v SA je natolik odlišná, že
bez pochopení základního fungování místních se realizováním projektů, jakkoliv mohou být prospěšné, vzdálíme
od místních lidí. Proto mám dvě klíčové podmínky pro
nové pracovníky. První je jazyková a kulturní průprava a
druhou je zapojení se do místního společenství křesťanů.

Pokud byste chtěli podpořit práci Felagunda v SA,
použijte prosím č. ú. 1057340/2060, v. s. 2305.

Jak se vyvíjí práce v SA
a jaké výzvy nás čekají?

Věřím, že postupem času Pán Bůh ukáže každému mis.
pracovníkovi následnou cestu, práci a projekt, kterým
zasáhne významnou skupinu lidí. Pokud ale rovnou skočí
do tzv. "služby", tak je téměř jisté, že trvalé ovoce práce
nikdy neuvidí.
V této věci narážím u mnoha lidí, kteří jsou ve světě
zodpovědní za rekrutování mis. pracovníků. Všichni čekají
aktivity a projekty, do kterých se zapojí. Jen málokomu se
chce trávit čas učením jazyka. A proto "ztrácím" potenciální pracovníky, kteří pak jdou s jinými organizacemi
rovnou do projektů. Vnitřně mě to trápí, je to někdy velký tlak, ale doufám, že mám pravdu a je potřeba vydržet.
Možná pak s méně lidmi, ale těmi správnými
přineseme dobrou zprávu lidem, kteří by se ji Je to
jinak nedozvěděli.
náročná
Plánování cest v nejistých dobách. Je těžké
plánovat, ale plánuji. A následně naplánované
ruším. Snad další plány od května již klapnou.
Komunikuji s lidmi z celého světa a všichni
doufáme, že se odjet povede. Je to dost
náročné a hlavně nejisté.

výzva.
Bez
odvahy
to nejde.

N e H E MI A I N F O

Střední asie

Jak vybírat lidi na cesty do SA? A to je další náročná
věc. Zájem o SA roste, ale moje kapacity jsou omezené.
A nemohu být v Asii celý rok. Musím myslet na rodinu.
Navíc s sebou nelze vzít skupinu třeba 10 lidí. Okamžitě
tím vzbudíme pozornost. Takže potřebuji moudrost, jak
vybírat vhodné lidi, pro které to nebude jen výlet za
dobrodružstvím. Takovéto vybírání je také dost náročné.
Moje víra v českou a slovenskou mis. budoucnost. Dokud je náš domov v Česku, beru za svou osobní zodpovědnost urgovat a hledat cesty k vysílání Středoevropanů
do světa. Podařilo se mi v tomto směru sehrát nějakou
drobnou roli ve vyslání několika lidí, ale chtěl bych vidět
víc. Jsem součástí organizace pracující ve více než 70
zemích. Mohou to být otevřené dveře pro spoustu lidí.
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seznámí s místní kulturou, věřícími i dalšími zahraničními
pracovníky. Prosím, modleme se a hledejme kolem sebe.
Věřím, že Pán Bůh si tyto lidi již povolává. Poskytnu jim
maximální podporu a samozřejmostí je nezávazná komunikace a sdílení o regionu, specifikách apod.
Myslím, že to je náročná výzva, ale bez odvahy to nejde.
Proto zkuste reagovat a možná najdeme cesty, jak ovlivnit životy lidí v SA. Pište na felagund@outlook.cz.

Najde se:
a) Jeden sbor nebo společenství křesťanů z ČR nebo
Slovenska, které by se stalo partnerským sborem místního
společenství v SA? Není to o financích, ale o vzájemném
partnerství, povzbuzení a službě, jak to vidíme mezi sbory
v Novém zákoně. Prosím, zkuste se někdy modlit ve vašem
sboru a zeptat se Hospodina, zda to je cesta, jak se zapojit
do zahraniční misie. Znamenalo by to připojit se ke mně
a nezávazně navštívit pár sborů v SA. A až doma byste se
rozhodli, zda do toho jít. Je to moje touha pro letošní rok.
b) Najdou se dva lidé nebo rodiny, které by byly ochotny rozhodnout se k přípravě na budoucí dlouhodobou
misii v regionu SA? Vezmu je letos na jednu z cest, kde se

Kurz
Misijní
kavárna
Misijní kavárna 2020. S myšlenkou misijní kavárny jsem si
pohrával od začátku koronakrize v březnu minulého roku.
Hned od začátku jsem pro věc získal kolegu Davida Symona. Společně tyto kavárny celou dobu organizujeme i
vedeme samotný program. Za tu dobu se vytvořila menší
komunita 20 až 30 účastníků, z nichž někteří jsou aktivními misionáři, jiní se na misii chystají nebo o ní přemýšlejí.
Najdete tam i pastory a vedoucí misijních organizací. Je
to taková hezká mozaika různých lidí. Mým přáním je, aby
to bylo místo povzbuzení, povolání a pro některé i vyslání.
Budu rád, když se někdy přijdete mrknout. Napište na
felagund@outlook.cz. 

Go equipped!

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. Naším
vzorem je v tomto ohledu apoštol Pavel, který se na
svých misijních cestách živil šitím a opravou stanů.
Pro lidi s touhou evangelizovat nezasažené národy a
zároveň se živit tím, co umíte, pořádáme kurz
Go Equipped, dříve znám také jako Tentmaking.
Termín kurzu je 3. - 7. listopadu 2021
v Modra - Harmonia, Bratislava, Slovensko.
Kurz bude v anglickém jazyce s možností překladu
do slovenštiny. Více informací s odkazem na
registraci najdete na stránkách www.nehemia.cz. 
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Moldavsko

Praktická pomoc,

služba dětem
Martina Igazová

Moldavsko jako jedna z nejchudších zemí v Evropě stále
bojuje s různými problémy. Mezi ně patří alkoholismus,
emigrace, korupce a slabá ekonomika. Zemi momentálně
tíží extrémní sucho, které je nejhorší za posledních 20 let,
a pandemie COVID-19 silně zasáhla moldavské obyvatelstvo, ekonomiku v zemi i zastaralé zdravotnictví. Mnohé
rodiny ztratily zaměstnání a dostaly se do finanční tísně.
Minulost vs současnost. Církev ve vesnici Panašešti navzdory všem okolnostem stále šíří do svého okolí Boží světlo.
Pastor Petru se v této vesnici narodil. Dříve byl znám jako
mafián a rebel, Bůh jej však vytáhl ze tmy. Tenkrát před
dvaceti lety uvěřil ve vězení a do vesnice se vrátil s novým
životem v Kristu. I přesto, že lidé na jeho životě viděli změnu,
nepřijali ho. Moldavané totiž vidí svou identitu pouze v
pravoslaví a jeho tradicích, které však Petru nesdílel. Petru
se svou rodinou zde však dále věrně pracovali a neustávali
v modlitbách. Dnes je v Panašešti malá církev, má svou
vlastní budovu a v ní centrum pro chudé děti z vesnice.

Sbor se stará
ve svém okolí
o děti, jejich
rodiny i
o seniory.

Podpořit misii a rodiny v Moldavsku
můžete darem na účet 1057340/2060,
v. s. 2103. 
skvělou příležitost, jak se stát velkým požehnáním. Vždyť i
sama Aliona vyrůstala dlouho jako sirotek.
Nová posila do týmu. Po dlouhé době a našich modlitbách
do centra přibyl také nový manželský pár - Nelly a Nikolaj,
který nyní pomáhá v dětském centru. Nelly se zaměřuje na
malé děti a Aliona na dospívající. Do centra dochází 18 dětí
a mnohé z nich pocházejí z těžkých poměrů. Jejich rodiče
jsou často alkoholici, narkomané či násilníci. Některé děti
žijí s příbuznými, protože rodiče odcestovali do zahraničí za
prací a jiní žijí ve velmi chudých podmínkách.

Během pandemie funguje centrum v omezeném provozu.
Děti zde docházejí jen pro stravu a 3x týdně se účastní
krátkého programu. Všichni máme velkou radost z toho, že
lidé v okolí mají čím dál větší zájem o skutečné evangelium,
navštěvují církev a hledají pravdu. Maminka Gala se již
vrátila zpět z Itálie a navštívila církev. Boží Slovo se dotklo
jejího srdce a nyní se rozhodla odevzdat svůj život Bohu
do rukou. Dokonce i některé děti z centra vydaly svůj život
Kristu. Nedávno přišla do centra nová dívka Tatiana, která
chodí do 8. třídy a pochází z rozvrácené a zločinecké
Před šesti lety zde u zrodu Centra pro děti mohl Pastor,
rodiny. Nejednou plakala, když se jí Pán Bůh v centru
stát 1. sbor AC v Praze a podílet se na stavbě
skrze
své slovo dotýkal.
bývalý rebel
církevní budovy. Stále se misijně zapojuje a jeho a mafián,
pomoc pokračuje i dnes. Prvním dlouhodobým vyšel z
Potřeby a modlitby. Církev v Panašešti posílá všem
misionářem byl Jan Štolba. Na jeho službu a
dárcům v Česku srdečné pozdravy a všem děkuje za
vězení jako
nasazení doposud všichni rádi vzpomínají.
finanční a modlitební podporu. Prosím, i nadále se
nový člověk. nepřestávejme za Moldavsko modlit. Proto, abyRekonstrukce centra. Plánovaný tábor se vlivem
chom naplnili Boží vůli a překonali všechny překážky,
covidu neuskutečnil. Díky vaší finanční pomoci se však zrejsou modlitby nesmírně důležité.
konstruovala chodba centra. Je to obrovská pomoc! Už zde
Svým finančním příspěvkem můžeš podpořit:
nebude během deště zatékat a děti budou mít skříňky, kam
si uloží své věci, což je důležité i kvůli hygieně.
Centrum pro děti, pomoc pro lidi v nouzi (nákup potravin,
dřeva na topení, nákup hospodářských zvířat). Podpořit
Ačkoliv proticovidová opatření byla rozsáhlá, pracovnice
můžete i pastorovu rodinu, která ve sboru pracuje na plný
Aliona z centra stále s dětmi udržovala kontakt. Pomohla i
úvazek, ale vzhledem k tomu, že je to malý sbor, jejich
jedné mamince Gale, která musela za prací do Itálie. Během
příjmy nejsou příliš velké. 
její nepřítomnosti se postarala o její dceru, což viděla jako
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Sbor v Daruvaru se
postupně rozrůstá.
Těšíme se na stěhování.

Koronavirus dvere
ˇ
do Daruvaru nezavře
Václav Bednář

Od vyhlášení pandemie na našem území jsem v Daruvaru
byl pouze jednou, a to loni v srpnu. Od té doby se jen modlím a modlím a přemýšlím, co bude dál. Myslím, že mnohým
pandemie změnila plány, ale taky věřím, že nás nezastavila,
a máme naději, že dříve či později Boží vůli naplníme.
Ano, v našem plánu bylo, že se letos v dubnu přestěhujeme. Stěhování však přesouváme. Počkáme, až se situace
uklidní. Stále v nás hoří oheň Božího povolání a lásky ke
ztraceným lidem v chorvatském Daruvaru. Stále jsme
s našimi lidmi v každotýdenním kontaktu.

Ovoce naší služby. I přesto, že jsme již v Daruvaru nebyli
více než půl roku, vidíme ovoce naší služby. Na nedělní
Zatím největší potíž máme se sháněním finančních
bohoslužby přicházejí noví lidé. Nyní jich přichází na boprostředků. Podařilo se nám sehnat 60% našich měsíčních
hoslužby 20 a tři lidé se dokonce připravují k vodnímu křtu.
výdajů (služba a živobytí). V této částce je zahrnut pronájem
bytu, cestovné, mzdové náklady, zdravotní i sociální
Pomoc bližnímu. Na konci loňského roku Chorpojištění. Moc rádi bychom vás proto tímto požádali o Všichni
pomoc. Věříme, že pokud nás Pán Bůh do Chorvatska společně vatsko zasáhlo silné zemětřesení. Epicentrum bylo
v Sisku a v Petrinji, 100 km od Zagrebu a 80 km od
volá, budeme schopni společně s vámi tento rozpočet jsme
naplnit. Jsme si totiž jisti, že společně jsme všichni
součásti Daruvaru. Mnohé domy byly zbořeny a lidé zůstali
bez střechy nad hlavou. Z přímořských kempů se
součástí jedné misie, přičemž jedni vycházejí a druzí jedné
je podpírají svými modlitbami nebo financemi, ale
na pomoc lidem, kteří přišli o střechu nad hlavou,
misie.
všichni máme stejný podíl. Stejně tak tedy potřebupřesouvalo na místa zasažená zemětřesením mnoho
jeme i vaši modlitební oporu, která nám bude nejen
obytných přívěsů. Mezi lidi, kterým nezbylo vůbec
v těžkých chvílích podpírat ruce. Připojte se tedy prosím
nic, patří i jeden chudý a starší manželský pár (Nikola a
k nám, abychom dobrou zprávu přinesli do Daruvaru
Sava- viz foto nahoře), o kterém se nedávno dozvěděli i
společnými silami. Neboť jak zní jedna důležitá věta v kurzu
pastoři daruvarského sboru Mirko s Borisem. Obec v DaKairos: Jsme požehnáni, abychom se stali požehnáním.
ruvaru jim zajistila malý obytný přívěs. Oba manželé však
musí několikrát týdně dojíždět do nemocnice vzdálené
12 km, nemají se tam však jak dostat (občas jim vypomohli
sousedé). Boris proto zakoupil v Bjelovaru starý automobil
Renault 5, který v servisu opravili a na konci února společně darovali Nikolovi a Savě. Jakožto nevěřící, byli tímto
darem zaskočeni a navíc i mile překvapeni, když se za ně
Mirko s Borisem pomodlili.
Bůh je dobrý a ani na tyto lidi nezapomněl. Věřím, že to
bylo správným svědectvím o Boží lásce, protože i Kristus
nám dal zdarma spasení. Chtěli bychom vám poděkovat
za vaše modlitby a finanční dary na naši společnou službu lidem v Chorvatsku. 
Práci manželů Bednářových můžete také podpořit
finančně darem na účet 1057340/2060, v. s. 2101.
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Díky za vaši
neskutečnou štědrost!

Přehled hospodaření za rok 2020
Souhrnný přehled

Výdej
8 837,44
5 158,40
284 200,45
1 262 295,88
673 257,01
994 167,15
1 183 092,48
4 411 008,81

Příjem
45 234,00
32 240,00
257 909,08
1 200 443,05
572 043,88
949 869,76
895 828,00
3 953 567,77

Projekt			
Misionáři - obecný		
Balkán - Bednář Václav
David S.			
Moldavsko - práce s dětmi
Tanzanie - Zuzka		

Výdej
34 234,00
230 130,20
16 400,95
40 857,40
3 636,00

Příjem
109 900,00
154 370,00
600,00
48 390,00
60 600,00

Příjem
2 550,00
96 955,00
6 000,00
48 750,00
18 200,00
51 126,00
43 488,00
373 570,35
16 100,00
8 400,00
195 264,58
94 310,90
954 714,83

Projekt			
Stavební projekty, mis. proj.
Izrael - lesy na Karmelu
celkem			

Výdej
29865,53
23792,00
53657,53

Příjem
38400,00
11200,00
49600,00

Projekt			
Misie.cz			
Vzdělávací kurzy a akce
Celkem			
		
Neurčené dary
Dary na provoz		
Celkem		

Výdej
43 405,52
53 197,69
96 603,21

Příjem
200,00
44 154,00
44 354,00

306 514,50
203 067,00
509 581,50

87 637,94
203 067,00
290 704,94

Ostatní dary

Servisní projekty

Podpora nár. církví

Misionáři

Příjem projekty 2020

5000000
4500000
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0

Humanitární projekty

Staveb. a misij. projekty

Příjem 2020

2020
VýdejVýdej
projekty
2020
Ostatní dary

Projekt		
Lékařská pomoc dětem
Děti - neurčené dary
Dětské domovy - Ukrajina
Děti - Etiopie, Kofele
Děti - Tanzanie, Masajové
Děti - Etiopie, Jimma
Severní Korea - pekárna
Celkem		

Pomoc dětem

Příjem
59 850
111 444,57
666 668
49 534,66
33 600,00
2 200,00
235 450,94
1 158 748,17

Humanitární projekty

4500000
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0

Projekt 		
Výdej		
Humanitární proj. obecné
26 663,50
Fond náhlé pomoci		
2 931,80
Humanitární sbírka Irák
687 530,08
Perské Bible		
102 581,80
Etiopie - pomoc ženám (kozy) 5 376,00
Pomoc běžencům - Ukrajina
352,00
Kráva do každé rodiny
172 278,14
Celkem		
997 713,32

Projekt			
Výdej
Čína - vodovod		
62 886,00
Čína - sirotčinec		
236 824,80
Podpora nár. církví a pastorů
16 960,00
Ukrajina - Golub Pavel
64 574,00
Ukrajina - Balko Michail
2 912,00
Ukrajina - Melnik Konstantin
45 180,16
Ukrajina - Doněcká oblast
22 911,08
Etiopie - evangelisté TFM
347 686,05
Etiopie - farma (krávy)
8 906,00
Etiopie - Bible		
10 206,00
Čína - Bible pro Čínu
291 362,32
Jakutsko - misionáři		
76 084,23
Celkem		
1 186 492,64

Servisní projekty

Podrobný přehled

91 690,00
10 000,00
72 300,00
345 748,00
11 500,00
135 692,95
11 200,00
74 931,67
459 891,90
529 862,13
120 000,00
2 236 676,65

Staveb. a mis. projekty

*Neurčené dary a dary na provoz.

Čad - Katka		
3 667,60
Vretonkovi		
600,00
Persie - Bohunka		
54 338,00
Wojnarovi		
347 644,88
Feneš Jaroslav		
6 936,00
Felagund			
30 087,57
Střední Asie - Ivana 		
672,00
Asie - Eliška 		
91 995,89
Arab. pol. - MP		
457 593,50
Asie - manželé K. 		
31 791,72
Austrálie - Marcela a Thomas
1 200,00
Celkem			
1 351 785,71

Podpora nár. církví

příjem 2020
1 158 748,17
3 953 567,77
2 236 676,65
954 714,83
49 600,00
44 354,00
290 704,94
8 688 366,36

Misionáři

výdej 2020
997 713,32
4 411 008,81
1 351 785,71
1 186 492,64
53 657,53
96 603,21
509 581,50
8 606 842,72

Pomoc dětem

Projekty			
Humanitární projekty
Pomoc dětem		
Misionáři			
Podpora nár. církví		
Stavební a mis. projekty
Servisní projekty		
Ostatní dary*		
Celkem 			
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etiopie

Pomoc ve službeˇ
Připojíte se?
Miroslava Cásková

V minulém čísle jsme psali o práci evangelistů v Etiopii.
O jejich nasazení i obětavém úsilí přinést evangelium ztraceným. Dříve jsme také psali o tom, jakou cenu mnohdy
musí někteří evangelisté zaplatit, když se jejich rodina či
okolí náhle dozví, že již déle nejsou muslimy. Ne vždy je
jejich služba lehká a radostná, ba naopak někdy převládá
frustrace a bolest, obzvláště když například Kala nalezla
svou čtyřletou dceru zneužitou sedmdesátiletým mužem.
I tito evangelisté musí zápasit se životem, i oni potřebují
sílu zvítězit nad zlým. Sílu čelit nepříznivým okolnostem
a neztratit víru ani naději. Jsme proto opravdu vděční, že
jste se již mnozí do podpory těchto pracovníků zapojili.
Potřeba motorek. Mnoho evangelistů také musí v rámci
své služby zdolávat dlouhé vzdálenosti mezi jednotlivými městy či regiony. A to buď hromadnými dopravními
prostředky, ale také často nachodí i spoustu kilometrů
pěšky. Je to sice zdravé pro tělo, ale na druhou
stranu
neefektivní. Stráví totiž dlouhé hodiny
Dohromady
na
cestách.
Proto bychom je rádi podpořili
máme podíl
alespoň
nákupem
motorek. V minulém roce
na společném
jsme
pomohli
dvěma
z nich, letos bychom opět
díle.
pomohli dalším. Vzhledem k tomu, že hodnota
etiopského birru klesá, ceny motorek stoupají
(nyní vychází na 61 000 Kč). Připojíte se?
Staré auto na odpis. Rádi bychom také podpořili i vedoucího misijní práce, velice obětavého, zodpovědného a

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

Práci evangelistů v Etiopii můžete podpořit
prostřednictvím č. ú. 1057340/2060, v. s. 5201.

skromného muže se srdcem služebníka. Se svým vozem najel mnoho tisíc kilometrů, ale bohužel jeho auto dosluhuje.
Přáli bychom mu proto jiné a funkční. Ceny aut v Etiopii jsou
však neskutečně vysoké (zahrnují 300% daň státu). Rádi
bychom mu tedy přispěli alespoň na starší ojetý, ale funkční
vůz z bazaru, který v přepočtu vychází na 550 000 Kč.
Co říkáte, spojíme své prostředky a podpoříme společně
jejich usilovnou práci? Mohli bychom se sami stát misionáři
v Etiopii, ale byla by to pro nás velká dřina. Obzvláště když
neznáme jazyk ani kulturu. Tito lidé vše zvládnou a navzdory
všem okolnostem se rozhodli, že to nevzdají. My jim za to
můžeme alespoň na dálku podepřít ruce i srdce a svými
modlitbami vytvořit neprůstřelný štít. Připojíte se?
Pokud byste rádi přispěli finančně na nákup motorky či
auta, prosím, použijte č. ú. 1057340/2060, v. s. 5201 (do
poznámky motorka nebo auto). Můžete se také zapojit do
podpory samotných evangelistů (2 600 Kč měsíčně, lze
však přispět jakoukoliv částkou). 

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

Sponzor: quantum solidum
www. quantumsolidum.cz

2201
2202
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2501

Tanzanie - Zuzka S.
Čad - Kateřina P.
Asie - Vretonkovi
Misijní práce mezi persky mluvícími lidmi
Wojnarovi
Jaro Féneš
Felagund - misie ve Střední Asii
Ivana - Střední Asie
Eliška - jižní Asie
MP - arabský poloostrov
Manželé "K" - Asie
Thomas a Marcela Hemphilovi

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

3000
3205
3301

Projekty praktické pomoci
Pracovní výjezd na Sibiř
Izrael – obnova lesů na Karmelu

Redaktor
Korektury
Adresa redakce

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

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

ˇ
Sedm nových misionáru
má zelenou
o

Musíme je
chránit svými
modlitbami.

Vývoj v zasahování nezasažených

Zcela nezasaženi - neveřící 		
3 126 národnostních skupin		
271 miliónů lidí			

Zasaženi - nevěřící 			
4 157 národnostních skupin		
4,3 miliardy lidí			

Zasaženi - věřící
4 664 národnostních skupin
3,2 miliadry lidí

David Symon

Většina z nás si v souvislosti s misií a nezasaženými národy
vybaví mapku okna 10 na 40 nebo údaje z Joshua Projectu.
Tato mapka je ze statistiky IMB a definuje nezasažené
národy poněkud šířeji, jako místa s méně než dvěma procenty evangelikálních křesťanů. S trochou představivosti
mi to připomíná semafor – naše pozornost se zastaví u
červených, oranžoví se připraví a zelení vesele jedou.
Ohledně vysílání misionářů už dávno neplatí model „ze
Západu do zbytku světa“ („from the West to the rest“),
ale spíš misie odevšad všude. Zelenou nalezneme nejen v
Amerikách, v severní Evropě, v Rumunsku, ve velké části
Afriky, ale hodně i v oblastech jižní nebo východní Asie. U
nás svítí oranžová, a když si tu mapku přiblížíme na https://
grd.imb.org, nalezneme jen tři malé lokality, kde je zelená.
Naše země tady je oranžová a opravdu, v mnohých materiálech figuruje právě Česká republika jako potřebná země

ke sdílení evangelia, včetně například modlitební příručky
za „ateistický blok“ na kurzu Kairos. Máme zde zajisté legitimní potřeby. Přesto, jak pevně věřím, můžeme ze svého
nedostatku dávat, ba co víc, dávat máme, vzpomeňme si
na příběh, co Ježíš vypráví o chudé vdově (Mk 12, 44).
Misie z Česka i navzdory poměrně slabé vysílající základně může růst… A my v Nehemii vidíme, že opravdu
roste! V roce 2021 se chystáme vyslat sedm nových pracovníků - dva manželské páry (Vašek a Danka, Zdeněk a
Adriana) a tři dívky (Iva, Katka, Zuzka). Jsme povzbuzeni
a těšíme se, co bude Bůh skrze ně a v nich dělat.
Modlitební podpora. Nyní je potřeba pořádně je podpořit a modlit se, ať mají navzdory dění ve světě zelenou
ke svému odjezdu. Jejich příběhy můžete sledovat v
Nehemia Info. Děkujeme vám, že jste při tom s námi. 

