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Zjevení Janovo 2:1 Andělu církve v Efezu piš: Toto praví ten, 
který drží sedm hvězd ve své pravici, který se prochází mezi 
sedmi zlatými svícny: 2 "Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí 
i tvé vytrvalosti; vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí, 
a vyzkoušel jsi ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou, 
a shledal jsi, že jsou lháři. 3 Máš vytrvalost a trpěl jsi pro 
mé jméno, a nepodlehls únavě.

Pravděpodobně se shodneme, že vytrvalost je jeden z klíčo-
vých znaků úspěšných lidí. 

Jak se stát vytrvalým? 
 
Věřím, že pro dlouhodobý úspěch v čemkoli nestačí jen 
dostatečná kvalifikace nebo ochota tvrdě pracovat, dokonce 
ani Boží povolání či zmocnění to nezaručí.  

Věřím, že v nitru člověka je místo, kde vznikají rozhodnutí 
a zraje motivace. Myslím, že Bible ho definuje jako srdce. 

Tam přicházejí různé vlivy, slova či učení. Podle podobens-
tví o rozsévači Bůh posílá své slovo, které v tom nejlepším 
případě je zachováváno v dobrém a upřímném srdci, 
a takoví lidé s vytrvalostí přinášejí úrodu.

Tím slovem může být hodnota, postoj, vize, záměr, výrobek, 
služba, vztah, člověk, lidé, skupina lidí, které Bůh vloží 
hluboko do nitra člověka jako semínko, které v dobré půdě 
roste a přináší ovoce v podobě požehnání pro příjemce. 

A také, pokud naše srdce zůstane dobré a upřímné, působí 
vytrvalost, ochotu jít přes překážky, pokračovat 
v nemožných situacích, ve slabostech, v nejistotách nebo 
pochybnostech. Slovo Stvořitele, které je vepsáno Jeho 
rukou uvnitř člověka, vykoná prospěšně to, k čemu jej Bůh 
poslal. Je tedy důležité, komu dovolíme, aby do nás vkládal, 
a jak s vloženým naložíme.  

Vytrvalost

Obsah
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nezapomenutelný sen. Jednou v noci, když jsem byl 
ještě malý sedmiletý kluk (psal se rok 1950), se mi zdál 
sen. Když jsem se probudil, měl jsem sen v živé paměti. 
Ve snu jsem viděl beránka, který byl připraven na 
porážku. Vybavuji si jej, jak stojí a s pokorným pohle-
dem upřeným na mě čeká na smrt. Jeho upřený pohled 
byl tak pronikavý, že se mi nepopsatelným způsobem 
vryl do mysli. Nicméně, beránek byl zabit a vůbec 
jsem nerozuměl, co tento sen znamenal, a to i přes-
to, že jsem byl velmi malý kluk. Když mi bylo čtrnáct, 
uvěřil jsem v Krista, který se tak stal mým osobním 
zachráncem. Sen, který jsem měl jako malý kluk, mi na-
jednou vytanul na mysli a usnadnil moje rozhodnutí jej 
celým srdcem následovat. Po dalších třech letech mě 
Bůh velmi jasně povolal do muslimského světa. Vůbec 
jsem však nechápal, jakým způsobem a kdy. Nicméně 
jsem se za tuto věc modlil více než 28 let.

Společná práce. Na mé životní cestě mě Bůh vedl, jak 
se mám za své povolání modlit a jak do něj vstoupit. Po 
28 letech modliteb a příprav  jsem si uvědomil, že sku-
tečně sloužím mezi muslimy. Nyní mi Bůh všemožnými 
způsoby potvrzuje, že tato služba je posledním kolem 
závodu. A jak je známo, poslední kolo závodu je vždy 
únavné a vyčerpávající. Díky Bohu však po celém světě 
existují lidé, kteří vidí potřebu pracovat v těžkých 
chvílích společně. Pokud je Bůh zapojen do práce, při-
jďme k Němu a staňme se součástí jeho Mise. 

nadpřirozené sny. Jeden z dřívějších následovníků 
islámu jednou řekl: „Pokud sám Bůh nezměnil mé myš-
lení a ideologii, pak jsem Ježíše Krista nikdy nepřivedl 
před proroka Mohameda.“ A má pravdu. Bůh sám 
totiž evangelizuje muslimy a oni na mnoha místech v 
obrovských zástupech přicházejí ke Kristu. Kristu je na 
mnoha místech ve světě mezi muslimskou komunitou 
projevována veliká úcta. Kristus je kázán a slavnostně 

korunován na místech, kde se nachází muslimská větši-
na,  a to mnohem více než tam, kde převažují křesťané. 
A to je také jedna z věcí, která mě na mé životní cestě 
udivuje. Jedním z příkladů je fakt, že mnoho muslimů 
přichází ke Kristu na základě snu nebo vidění! 

napsáno krví na nebi. Jedna žena (bývalá muslimka) 
měla vidění, ve kterém uviděla jednu prostou větu 
napsanou krví a zobrazenou mezi nebem a zemí. Její 
znění bylo: „Ježíš zachraňuje.“ Nyní se z ní stala jedna 
z velmi aktivních a úspěšných evangelistek a zaklada-
telek sborů. Místem jejího působiště se stala mešita 
a muslimové její cílovou skupinou. Vidění, které měla, 
neustále přesvědčuje muslimy o tom, že bez Mesiáše 
není naděje, pokoj ani záchrana. 

nehemia stojí po našem boku už léta a její pomoc nám 
pomáhá pevně stát. Velkou ctí je posilovat a pozvedat 
ruce takových lidí. Požehnány jsou ruce těch, které 
pracují na Misii pro Krista! Jinými slovy - pokud vidíte 
člověka, který zápasí s krvelačným zvířetem, je čas při-
spěchat na pomoc. Za poslední roky věřím, že přišlo ke 
Kristu skrze službu TFM více než 10 tisíc muslimů. Když 
však toto číslo porovnáme s celkovým počtem mus-
limské populace, je toto číslo mizivým procentem.

Společně zasáhnout svět. Velmi si vážím těch, kteří 
nás v České republice podporují, a mé zvláštní podě-
kování patří Nehemii a těm, skrze které pomoc proudí. 
Bohužel mě však celková statistika dosti znepokojuje. 
Ačkoliv je čas žně, máme jen spoustu práce, ale málo 
dělníků. Proto povzbuzuji všechny, aby se zapojili jak 
modlitbou tak finančně, abychom společně mohli 
zasáhnout muslimský svět evangeliem o Ježíši Kristu. 

br. neri

Pokud máte touhu podpořit br. neriho či si "adoptovat"svého 
evangelistu v Etiopii, použijte prosím číslo účtu 1057340/2060 
(případně 100113352/0300),  variabilní symbol 5201.

2018

Ježíš zachranuje

Evangelisté v Etiopii 
pracují naplno. Dob-
rou zprávu rozšiřují za 
všech okolností.

ˇ
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IZRAEL
Čína

Velká zeme,
ale tesné 
mantinely

Opět napjatá situace. Situace se v Číně začíná zase 
vyostřovat. Vliv Evropy a jiných zemí otevřel v Číně dveře 
pro ne příliš uznávaný svátek, a tím jsou Vánoce. Mnohem 
více se v Číně slaví Nový rok. Jedním z podnětů byl také 
fakt, kdy obchodníci zjistili, že během Vánoc jejich tržby 
rapidně rostou vlivem vánočních svátků. V současné době 
jej tedy lidé v nejrušnějších oblastech slaví také. Je to i 
jedinečný čas říci lidem o tom, co se skutečně v historii 
událo. Vzhledem k rostoucí sympatii a oslavám Vánoc  
však prezident vydal nové nařízení, které je směřováno 
proti křesťanům a tomuto svátku, ve kterém vidí pro 
národ velké nebezpečí. Komunistická strana nazývá tento 
svátek jako „opium lidstva“. Více se opět zaměřují na 
náboženské aktivity a na postihy těch, kteří by nelegálně 
jakoukoliv křesťanskou aktivitu podnikli.

M. C. 

Humanitární pracovníci 
v Číně pomáhají dětem. 
Škola je jednou z klíčo-
vých investicí.  

Vánoce zakázány. V Číně proto nabádají děti ve školách, 
aby Vánoce nenáviděly a aby informovaly učitele, pokud 
by se podobná aktivita děla u nich doma. Významnější 
den pro ně má být 26. prosinec, kdy se narodil pradě-
deček tohoto národa Mao Ce-tung. Dětem hrozí nejrůz-
nějšími tresty a strháváním prospěchových bodů. 

Zmenšit počty shromážděných lidí. Podzemní církev se 
musí shromažďovat opět v menším počtu, protože nový 
zákon vyhrožuje také různými postihy, tresty, konfiskací 
majetku či vysokými pokutami, pokud  budou její členové 
přistiženi při křesťanských aktivitách.

různé způsoby služby dětem. Humanitární pracovníci 
pracující mezi dětmi našli mnoho způsobů, jak pomoci 
dětem a jak jim sloužit. Mnozí z nich slouží v oblastech, 
ve kterých žijí převážně lidé muslimského vyznání. Jedním 
z hlavních přínosů je tedy dostupná škola, která dětem 
nabízí nejen vzdělání, ale i zázemí a místo odpočinku.  

Zájem o děti  a zlé pohnutky. Bohužel nejsme jediní, kteří 
se dětem věnují. Z dřívějších zpráv bylo zjištěno, že ISIS 
pořádá nábor nových muslimů, kteří by se připojili do 
výcvikového centra v Afghánistánu, Pákistánu, Sýrii a Irá-
ku. Tento  nábor není omezen věkem, a tak i nemálo dětí 
vycestovalo z Číny s cílem stát se islámským bojovníkem.

Založili jsme školy na odlehlých místech. My jsme se s 
humanitární pomocí dětem zaměřili na tři provincie 
v Číně. Zde jsme založili školy, které slouží i jako zázemí 
pro děti bydlící daleko. Je to dokonalé místo, protože 
lidé v těchto oblastech jsou z velké části negramotní a 

ˇ
ˇ

Omlouváme se, tento článek je 
z bezpečnostních důvodů neveřejný.
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potřebují pomoc a vyučování v mandarínštině. Proto naši 
pracovníci pomáhají s doučováním, s domácími úkoly i 
s  jazykem, a dokonce poskytují i jídlo. Nyní jsme v těchto 
zapomenutých a nedosažitelných oblastech otevřeli čtyři 
podobná střediska. Při práci s dětmi se mnohdy dostává-
me i do kontaktu s rodiči, což posouvá naši práci na 
mnohem širší a osobnější rovinu. 

Učení, strava i odpočinek. V těchto střediscích dětem i 
vaříme výživově vydatná jídla, protože mnohé děti přichá-

zejí z opravdu těžkých podmínek. A s plným 
žaludkem se jim určitě lépe učí. Kromě 
výuky a stravy nabízíme dětem odpočinek. 
Mnoho rodičů pracuje dlouho do noci a 
doma čelí mnohým problémům, a  tak si u 
nás děti můžou odpočinout. Mnoho otců 
má více než jen jednu manželku, a proto se 
dětem často ani nechce domů. Těm nabízí-
me možnost přespávání (viz obrázek).

Tím však naše pomoc nekončí. Kromě výuky, stravy a 
bezpečného místa ke spánku jim naši humanitární pracov-
níci pomáhají v jejich každodenních starostech. Učíme je, 
jak se vypořádat s hněvem a jak řešit konflikty a odkrývá-
me jim moc modlitby. Ve skupině je i jeden malý chlapec, 
který je doma zneužívaný, pro něj je toto místo jako 
balzám na duši a s nadšením přijímá biblické vyučování.  

Modlitba s jasným obsahem. V jedné z provincií se děti 
odmalička modlí modlitbu v arabštině směrem k Mekce. 
Protože arabsky vůbec nerozumí, je jim to naprosto cizí. 
Když však děti zjistily, že se můžou modlit k Bohu, který 
zná jejich jméno, miluje je a rozumí jejich jazyku, a můžou 
se modlit ve chvílích, kdy jim není dobře, jsou nemocné 
nebo mají strach, začaly se děti nejen s nadšením modlit, 
ale vyprávějí o tom doma svým rodičům a i oni pak nás-
ledně  přicházejí do naší školy a prosí o modlitbu. 

Na konci loňského roku dokonce poprosil imám z neda-
leké vesnice o modlitbu, protože byl vážně nemocný. 
                
Díky, že na nás pamatujete ve svých modlitbách a díky 
za vaši finanční podporu. Spolu přinášíme naději i mnoha 
nezasaženým skupinám v Číně. Své finance můžete nadále 
posílat na č. ú. 1057340/2060, v. s. 1303. 

Učíme děti, jak 
se vypořádat 
s hněvem, jak 
řešit konflikty 
a odkrýváme        
jim moc     
modlitby.

KURZ KAIROS
10. 9. - 14. 9.  2018 V PELHŘIMOVĚ

UBYTOVÁNÍ 250 KČ/NOC, PLNÁ PENZE 200 KČ/DEN
KURZOVNÉ 1 000 KČ

FASCINUJÍCÍ STUDIE O 
BOŽÍM SRDCI, PLÁNU A 
ZÁMĚRU V DEVÍTI LEKCÍCH 
OD GENESIS AŽ PO 
DNEŠNÍ DOBU.

VÝBORNÝ, POVZBUZUJÍCÍ. 
MOHLA JSEM VÍCE POZNÁ-
VAT BOŽÍ SRDCE. UVIDĚLA 
JSEM VELKOU POTŘEBU 
EVANGELIZACE SVĚTA. H. F.

KURZ VIDÍM JAKO ZÁKLAD 
UČEDNICTVÍ, A NEVÍM A 
NECHÁPU, PROČ JSEM TO 
TAKHLE NEVIDĚLA ANI 
NESLYŠELA DŘÍVE. H. Š.

Kurz Kairos
v Pelhrimove

Další kurz Kairos proběhne v Pelhřimově ve dnech 
10. - 14. září 2018. Kurzovné 1 000 Kč. Ubytování a plná 
penze 450 Kč os/noc. Zájemci, hlaste se na mcaskova@
nehemia.cz do 20. 8. 2018. 

Následný kurz Kairos proběhne v Havířově ve dvou 
prodloužených víkendech, a to: 15. – 17. 11. a 22. – 24. 
11. 2018. Zájemci, opět prosím pište na výše uvedenou 
emailovou adresu.

Počet míst je omezen!

Jedinečný, fascinující, interaktivní kurz 
Kairos vás zavede přímo do centra 
Božího srdce. Neváhejte a přihlaste se!

ˇ ˇ
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Čína

Proměna Slovem. Ze začátku jsem vůbec teolo-
gii studovat nechtěla, moji rodiče mě však dlouho 
přesvědčovali, až jsem nakonec souhlasila. Do učiva 
jsem stejně nepronikla, nebavilo mě to a chtěla jsem s 
tím přestat. Učitelé mi však v té chvíli velmi pomohli, 
podepřeli mě a trpělivě povzbuzovali. Po nějaké době 
jsem si uvědomila, že se mé postoje a pocity naprosto 
změnily, na konci roku jsem dokonce nechtěla odejít 
ze školy. Změnily se mé životní hodnoty a našla jsem 
cestu pro můj osobní život. Teď už rozumím, jaký má 
můj život smysl a rozhodla jsem se, že svůj život vydám 
Bohu. Prosím, modlete se za mě. Jsem moc vděčná za 
Bibli, kterou jsem díky vám dostala. Bůh vám žehnej.

naplněný sen. Můj otec zemřel při autohavárii a matka 
se opět vdala. Mě a mého bratra se ujali prarodiče 
a vzhledem k tomu, že jsou to křesťané, začali jsme 
chodit do nedělní školy. Když jsem dostudovala, chtěla 

jsem si hned najít práci, abych nebyla pro babičku s 
dědou zátěží. Oni mě však pobízeli, abych studovala 
teologii na biblické škole, a také toužili, abych se stala 
misionářkou. Se vším jsem souhlasila a brzy jsem si 
ve škole našla spoustu přátel, kteří mi také ve studiu 
hodně pomohli. Nyní jsem ušla kus cesty a velmi jsem 
se díky učitelům a spolužákům zlepšila. Mnohokrát 
děkuji za Bibli a její obsah. Rozhodla jsem se, že bude 
misionářkou. Prosím, modlete se za mne.

nové sbory. Přestěhoval jsem se na jih Číny, kde jsem 
také vydělával peníze. S Boží pomocí a spolu s mými 
spolupracovníky jsme zde založili nové sbory a můj 
domovský sbor nám je velkou oporou a posílá nám zde 
své kazatele. Vzhledem k tomu, že přes den všichni 
pracujeme, zvolili jsme večerní bohoslužby. S nadšením 
jsme si přicházeli do Boží blízkosti odpočinout. Nejprve 
jsme měli pouze jeden sbor. Protože se však obrátila 
spousta nových lidí, založili jsme další sbory – více než 
deset. Později jsme si uvědomili, že potřebujeme více 
služebníků, proto jsme nové věřící začali vyučovat. 
Vytvořili mnoho rozdílných skupin různě zaměřených. 
Máme studijní skupinu, další služebníci vyučují, vedou 
modlitby, chvály a vyzbrojují nové služebníky. A pro-
tože chceme misijně sloužit, stále více rodičů povzbu-

Poděkování jako projev vděčnosti za možnost mít vlastní 
Bibli v zemi, kde ji nelze jen tak jednoduše získat.

Dopisy
vdecnosti 
z Cíny

CCi

ˇ ˇ
ˇ
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Pokud máte touhu podpořit projekt Čínské Bible použijte prosím 
číslo účtu 1057340/2060, variabilní symbol 5301.

Čína

zuje své děti, aby studovaly teologii. Nyní již tři rodiny 
vyslaly své děti na biblickou školu. Prosím, modlete se 
za nás. Jsme tak vděční za to, že jsme mohli získat svou 
Bibli. Mnohokrát vám děkujeme!

Proměna života na Biblické škole. Nemám žádné sou-
rozence, a tak rodiče investovali veškerou lásku 
a péči jen do mého života. Bohužel jsem si toho vůbec 
nevážil. Má rodina je bohatá, a tak mě nic nemotivova-
lo ke studiu a ve škole jsem se flákal. Mou zábavou bylo 
surfování na internetu a hraní her. Když jsem dokončil 
střední školu, nechtěl jsem chodit do práce, protože 
práce vyžaduje dřinu a rodiče mě v tom podpořili. 
Proto jsem zůstal doma, nedělal vůbec nic a jen jsem 
působil rodičům problémy. Rodiče se však snažili ze 
všech sil, povzbuzovali mě a snažili se mě něco naučit, 
bohužel však bez většího efektu. Nepřestávali se za 
mě modlit, abych se setkal s Kristem. Po dlouhé době 
mě poslali zpět do našeho mateřského sboru, kde jsem 
studoval Bibli a hudbu. Studium mě naprosto uchvátilo 
a změnilo, oblíbil jsem si náš sbor a našel smysl svého 
života v Kristu. Jsem také vděčný za ty, kteří se za mě 
modlili. Děkuji za Bibli, kterou jsem díky vám mohl 
získat. Bůh vám žehnej. 

Služba dětem a Boží slovo. Vedení našeho sboru si 
uvědomuje důležitost služby mezi dětmi, a proto chtělo 
udělat v této oblasti jisté změny. Ze začátku jsme ne-
věděli, jak začít, až se nakonec starší rozhodli, že za 
službu dětem budu zodpovědná já. Trápila nás sku-
tečnost, že v jiných sborech mají probuzení mezi dětmi a 
u nás se nic neděje. Modlili jsme se a hledali cestu. Velmi 
mě to trápilo, ale nakonec jsme vykročili. Přišli další 
služebníci a zároveň učitelé, kteří nás ve službě 
dětem vedli. Nyní již máme 30 sborů a v každém 
z nich je nedělní besídka, kde je v průměru 30 studentů. 
S vaší pomocí má každý student svou Bibli a zároveň vizi 
pro svůj život. Děkujeme za vaši pomoc. Bůh vám žehnej.

Živé Boží slovo a smysl života. Pocházím z věřící 
rodiny a sám jsem v Krista uvěřil jako student, neměl 
jsem však  prostor chodit na žádná křesťanská setkání. 
O Ježíši jsem toho tedy moc nevěděl. Po studiích jsem 
hned nastoupil do práce, ale neměl jsem jistotu, že 
dělám správnou věc. Díky mým přátelům jsem však 
začal pravidelně navštěvovat bohoslužby, a tehdy 
v mém životě nastal zlom. Při každé písni i při kázání 
jsem neudržel slzy. Pochopil jsem, jakou cestou se dát, 
v práci jsem dal výpověď a začal studovat teologii. 
Radost naplnila moje srdce, konečně jsem našel smysl 
svého života. Poznal jsem lásku a přátelství, které jsem 
ve firmě nezažil. Rozhodl jsem se, že budu svědomitě 
studovat a celý svůj život budu sloužit Kristu. Prosím, 
modlete se za nás.  Jsem také velmi vděčný za ty, kteří 
nám pomohli. Bůh vám žehnej. 

Velký propad a vítězství. Když jsem dokončil studia, 
nepodařilo se mi sehnat dobrou práci. Dostal jsem 
strach a nevěděl, co mám dělat. Bohužel jsem se 
rychle naučil surfovat na internetu a brzy jsem propadl 
počítačovým hrám. Navštěvoval jsem internetové ka-
várny a hrál hry. Jednou jsem však při hře omdlel 
a probudil se až v nemocnici. Rodiče se o mě postarali, 
modlili se za mě a táta mi četl z Bible. Celý život se mi 
najednou převrátil naruby. Po propuštění z nemocnice 
jsem začal navštěvovat shromáždění a začal zde i
 pomáhat. Nakonec jsem byl poslán do jiného sboru 
studovat hudbu a nyní jsem odhodlán svědomitě 
studovat, číst Bibli a modlit se. Chci poznat Ježíše ještě 
mnohem víc a jsem rozhodnut mu celý život sloužit. 

Osvobozující Boží slovo. Manželství ani práce ne-
fungovaly a já jsem měla pocit, že se každou chvíli ner-
vově zhroutím. Ztratila jsem radost a  veškerou naději, 
dokonce jsem přemýšlela o sebevraždě. Měla jsem 
však dobrou kamarádku – křesťanku, a když uslyšela, 
čím procházím, přinesla mi dobrou zprávu 
a dala mi Bibli. Ve chvíli, kdy jsem začala číst evange-
lium Matouše 6. kapitolu, odešla nervozita i veškerý 
tlak. Pak jsme šly spolu do sboru, kde jsem pocítila 
lásku a přijetí a uvěřila jsem v Krista. Dala jsem výpo-
věď v práci a začala studovat hudbu a vydala jsem 
Bohu celý svůj život.  

Bez vaší             
pomoci by se  
tyto příběhy 
možná neus-
kutečnily.            
Díky za vaši            
věrnou                
podporu!
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naše pětičlenná výprava usedá do útrob letitého VW 
Transporter, začíná naše druhá výprava do Doněcké 
oblasti. Čeká nás devět hodin jízdy z Krivého Rogu. 
V průběhu cesty postupně projíždíme čtyřmi kontrolní-
mi body střeženými ukrajinskou armádou. Vždy po 
krátkém výslechu na téma, kam máme namířeno, jsme 
byli vpuštěni dál na východ. 

naše cílová destinace je městečko Krasnogorivka, ležící 
necelých 30 km od Doněcku, hlavního města celé oblas-
ti. Krasnogorivka byla donedávna zcela bezvýznamné 
město, kterých najdete na Ukrajině desítky. Dnes je 

“významná” tím, že tudy vlastně prochází frontová linie.

Pozor miny. Než dorazíme na místo určení, najíždí-
me na poslední, asi dvoukilometrový úsek naší ces-
ty. Děravá “asfaltka” lemovaná březovou alejí mezi 
lány pole není na první pohled ničím zvláštní. Až do 
okamžiku, kdy se dozvídáme, že právě tato cesta je 
pomyslnou hranicí frontové linie. Značka Pozor miny, 
kterou míjíme hned na několika místech, dává jasně 
najevo, že není radno vystupovat z auta a procházet se 
po okolí. Vědomí, že v zásadě kdykoliv může naše auto 
zasáhnout třeba minometný granát,  a navíc fakt, že to 
není jen scéna z válečného filmu, který právě sledujete, 
v nás všech působí značné ohrožení. 

Obyčejní lidé válku nechtějí. Najednou projíždíme 
okolo matky s dcerou, které procházejí pěšky po této 
nejostřelovanější cestě na východě Ukrajiny. Najednou 
si uvědomíte, že obyčejní lidé válku nechtějí. Chtějí žít 
své normální životy v bezpečí. Přesto místní musí žít dál 
i přes nebezpečí, které jim zde každodenně hrozí.

Později se dozvídáme, že na této cestě není opravdu 
radno vůbec zastavovat, protože ostřelovači často 
číhají jen pár set metrů od cesty.

Setkání. Zastavujeme před modlitebnou místního 
sboru, kde jsme vřele uvítáni, a hned poté míříme 
rovnou na právě probíhající shromáždění. Zhruba 
osmdesát lidí se tísní v nedokončeném sále ve sklepení 
modlitebny. Po shromáždění nás srdečně vítá pastor 
Ivan Ivanovič. U společné večeře vypráví, jak prakticky 
pomáhají lidem v Krasnogorivce. 

Změna pohledu na církev. “Před válkou nás všichni 
považovali za sektu, lidé se k nám doslova obraceli 
zády. Dnes je situace úplně jiná. Naše církev je známá 
po celém městě jako církev, která pomáhá. Děláme to 
všechno tak nějak spontánně. Všechny zdroje dostá-
váme od Boha. Několikrát v týdnu rozdáváme lidem 
oblečení a boty. Každý den krmíme asi 60 lidí, ale někdy 

Kdyby vaši církev dnes zavřeli, byla by to 
pro vaše město ztráta? V Krasnogorivce 
by měl zánik fatální dopad. 

Donecká oblast podruhéˇ

Ukrajina

Leoš Cásek
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Čína

i 180. Pravidelně se staráme o seniory, kterým vozíme 
obědy, léky a hygienické potřeby. Sociálně slabým ro-
dinám poskytujeme potravinové balíčky. Velký problém 
ve městě je pitná voda, proto každý měsíc kupujeme 
2 000 litrů vody, kterou rozdáváme - 2 litry na osobu.

U nás v církvi máme také několik praček, kde si lidé 
mohou vyprat. Tuto službu hojně využívají i vojáci. 
Měsíčně se vypere asi 450 - 500 praček. Kvůli vojákům 
jsme zřídili i internet, aby mohli být ve spojení se svými 
blízkými. Zhruba 800 lidí měsíčně se u nás v církvi 
sprchuje, což hodně využívají právě vojáci. Navštěvuje-
me i lidi v místní nemocnici a přinášíme potřebné věci. 

Snažíme se pomáhat i manuálně. Mnoho budov bylo 
zasaženo minometnými granáty, a tak se je snažíme 
opravit. Opravili jsme dvě školy, a střechu místní 
nemocnice jsme opravovali čtyři měsíce. Přijížděly 
pracovní týmy, všechno jsme nosili ručně, ale nakonec 
jsme opravu dokončili. 

Lidem opravujeme jejich domy, měníme okna. Kolik 
jsme opravili domů, už nejsem schopen spočítat. 
Někdy se stane, že okna vyměníme a vzápětí přiletí 
granát a celá práce je zmařena. Ale my se nevzdáváme, 
pomáháme dál. S mnoha lidmi máme přátelské vztahy 
a tím pádem i přirozenou možnost sdílet evangelium.” 

Všichni mlčky nasloucháme vyprávění pastora Ivana, 
který všechny tyto aktivity zmiňuje jen jaksi mimocho-
dem. Rozhodně ne jako super hrdina, který ví, jak na to, 
ale jako člověk, který nabízí to málo, co má v porovnání 
s nekonečnými potřebami jejich města. 

Pomoc v akci. V následujících dnech navštěvujeme dvě 
školy, místní nemocnici, několik seniorů a rodin, aby-
chom tak na vlastní oči viděli všechnu tu pomoc 
v akci. Je až neuvěřitelné, že tento dříve sektářský past-
or má po celém městě dveře dokořán otevřené. Lidé 
jej nadšeně vítají jako “svého hrdinu”. Dokonce místní 
volají po tom, aby se stal příštím starostou, protože 
právě on  jim opravdu pomáhá. 

Co by se stalo, kdyby zavřeli váš sbor? Z ČR přivážíme 
3 000 Euro jako pomoc místnímu sboru na nákup pot-
ravin, vody, léků a čehokoliv, co bude třeba. Asi tisíck-
rát mi v hlavě vyvstala otázka, kterou nám nedávno na 
konferenci položil australský pastor Paul Bartlett: “Jak 
by lidé ve vašem městě reagovali, kdybyste zavřeli váš 
sbor? Kolik lidí by to vůbec zaregistrovalo?”

Mnohokrát jsem nad touto provokativní otázkou 
uvažoval v kontextu mého vlastního společenství.  
A odpovědi, které jsem v sobě dostával, nebyly úplně 
lichotivé… Nicméně v případě sboru v Krasnogorivce 
jsem si jistý, že zánik tohoto malého společenství by 
měl fatální dopad na celé město. 

nF nehemia chce nadále stát po boku těmto věrným, 
kteří denně vynakládají nemalé úsilí, aby pomohli míst-
ním v jejich nelehké situaci. 

Pokud máte touhu se do pomoci zapojit, použijte 
prosím číslo účtu 1057340/2060, v. s. 5104. Peníze 
budou použity na nákup potravin, léků a vody. 

9NeHeMIA  INFO 



Belehrad
Jiný pohled 
na život

Zdá se, že uprchlická krize skončila. Alespoň média o 
nich už moc nemluví. Přesto jen v Srbsku, které sousedí 
s Evropskou unií, jich je v uprchlických táborech asi čtyři 
a půl tisíce. Na přelomu dubna a května jsme se sebrali tři 
tátové a každý vzal sebou jednoho svého syna a navštívili 
bratra Dragana. Ten v Bělehradu slouží právě v uprch-
lických táborech. Naším záměrem bylo vidět aktuální 
situaci za hranicemi EU, práci mezi uprchlíky a drobným 
způsobem ji finančně a materiálně podpořit.

Obědy pro 900 lidí. Prvním místem, kam nás Dragan při-
vedl, byla kuchyně organizace BelgrAid. Tam zhruba dvě 
desítky dobrovolníků ze všech koutů světa (mimo jiné i tři 
Češky) připravují denně jedno hlavní jídlo pro tábor Obre-
novac, který jsme měli odpoledne navštívit. Od prvního 
okamžiku mě kromě neustálé hlasité hudby všemožných 
žánrů zaujala uvolněná atmosféra a nasazení, se kterým 
tito mladí lidé pracovali. Bylo vidět, že tu práci dělají rádi. 
Každý z nich tu byl na několik týdnů, někteří dokonce na 
několik měsíců. A protože nás v táboře čekali až odpoled-
ne, měli jsme dvě hodiny na to, abychom jen nekoukali 
a taky pomohli. Aktuálně se tu vaří každý den 900 porcí, 
takže rajčat, cibulí a česneku bylo na zpracování potřeba 
dost. V rámci oběda jsme pak vyzkoušeli, co se tu vařilo 
v předchozích dvou dnech. Obě jídla byla výborná, cel-
kem tu vaří deset různých veganských jídel, které se po 
desíti dnech opakují. Jedna část dobrovolníků vaří, druhá 
jídla vydává přímo v táboře.

Tábor Obrenovac byl zařízením čistě pro muže a patřil 
mezi ty větší. Dříve sloužil vojákům jako kasárna. Teď tu 
měli své malé soukromí muži, kteří byli většinou dva až 
čtyři roky na cestách jako uprchlíci. Malým soukromím  
rozumějte, že měli své vlastní lůžko na dvouposchoďové 
posteli, v některých případech zastíněné dekami. To bylo 
vše. Přestože to je opravdu neuvěřitelně málo, stále se 

SrBSkO

to ani trochu nedá srovnat s dobou, kdy obývali prázdné 
sklady a přilehlý park u běhehradského nádraží. Tam taky 
původně začala Draganova služba uprchlíkům, tam je 
navštěvoval a pomáhal jim v těch nejtěžších časech. 

Zájem, vděčnost a fotbalové utkání. V současnosti mají 
všichni uprchlíci možnost být zajištěni alespoň naprostým 
minimem – střechou nad hlavou a pravidelným jídlem. 
Když jsme k tomuto táboru přijížděli, Dragan nám dal 
jednoduché instrukce: Dejte jim najevo, že je máte rádi, 
mluvte s nimi, protože většinou se setkávají jen 
s odmítnutím, jako by ani nebyli lidmi. A skutečně jsem 
pak viděl, že jsou za to vděční. S našimi kluky se vytvořila 
dvě smíšená česko – afghánsko – íránsko – somálská fot-
balová družstva a o zpestření pro ostatní bylo postaráno. 
A zatímco spolu hráli fotbal, byla možnost s přihlížejícími 
navazovat rozhovory. Pro mě samotného bylo úplně nové 
mluvit přímo s těmi Íránci, Afghánci a Somálci o jejich 
životě a cestách. A to i přesto, že naše pastorální konfe-
rence jsou hodně zaměřené na muslimské země. Slyšet 
o nich, vidět fotografie a videa je jedna věc, ale mluvit 
s těmito lidmi tváří v tvář je úplně jiná zkušenost.

jiný pohled na vlastní starosti. Další den jsme navštívili 
dva menší tábory, které byly spíše pro rodiny s dětmi. 
V jednom z nich jsme rozdávali spodní prádlo a ponožky 
pořízené z financí, které jsme přivezli. A znovu byl čas pro 
fotbal, rozhovory o životě a kde byla ochota, pak i o víře 
a Bohu. Jsem vděčný za tuto zkušenost. I přesto, že byla 
velmi krátká, přinesla jiný pohled jak na vlastní staros-
ti, tak na tyto lidi, kteří se v těch táborech zdrží jen na 
nějaký čas a pak odcházejí v naději, že se jim podaří pře-
kročit hranice a začít žít nový život. A nebo se to nepodaří 
a zase se vrátí do tábora. 

Další krátkodobý výjezd mezi uprchlíky 
v Srbsku se společným fotbalovým zápasem.

ˇ

Petr Špok

10 NeHeMIA  INFO 



 
Jestli je jedna věc, kterou mám rád, tak je to bydlet na 
rovině v blízkosti velkého strmého kopce. Když jsme žili 
v bosenské Banja Luce a věděl jsem, že se potřebuju od-
dělit od někdy tíživé situace v práci s lidmi, tak jsem vzal 
auto, kolo nebo nejlépe šel pěšky a vylezl na kopec nad 
naší čtvrtí Mejdan. Ano, tak se to tam opravdu jmenova-
lo, i když často každodenní život mejdanem moc nebyl. 
Čtvrthodinový výstup, po kterém by se i namakaný spor-
tovec pořádně zadýchal, nebyl únik od reality, ale výšlap 
s cílem získat odstup a přiblížit se Bohu. Nikdy jsem 
neletěl vrtulníkem, sportovním letadlem ani neskákal 
s padákem. Kopec byl ale tak strmý, že měl člověk pocit, 
že doplivne lidem přímo na dvorek, jak to bylo vertikálně 
blízko dolů. Při pohledu dolů jsem si uvědomil, že Bůh 
je větší než má situace. Lidi vypadali jako malí mravenci, 
takže ok – dá mi moudrost pro to příští setkání, které se 
zdálo tak velké, komplikované. Všechny ty domečky 
a paneláčky – ok, není pro Něj problém dát mi bydlení. 
A ty modýlky aut a autobusů – fajn, dá mi auto ve svůj 
čas. Všechny ty věci, za které se člověk modlí, dostaly 
jinou dimenzi. Po určité chvíli jsem se vrátil zpět do 
města nabit novou silou, pomohlo mi to získat odstup, 
nadhled, perspektivu. A dál mi to pomáhá, bydlíme teď 
ve Středočeském kraji v těsné blízkosti Brd. Při pohledu 
na naše městečko z kopce bych nejradši skočil dolů 
s rogalem – kdybych nebyl otec tří malých dětí, šel bych 
do nějakého adrenalinového sportu. 

Perspektiva – to je optický jev, který způsobuje, že 
vidíme věci zkresleně, vzdálené předměty se zdají menší 
než ty blízké a naopak. Přeneseně perspektiva znamená 
také pohled z jiného úhlu, pohled do budoucna nebo 
odhled od situace. Rád bych se krátce zaměřil, jak může 
vypadat taková misijní perspektiva. Asi se shodneme na 
tom, že zkušenost s misií člověka změní. Jestli jste někdy 
jeli na krátkodobý výjezd mimo naši kotlinu, kde se tak 
krásně žije, nebo jste se setkali s jinou kulturou než tou 
naší, určitým způsobem to s vámi zatřáslo a něco to 
ve vás nechalo. Krátkodobá misie se dnes stává i díky 
možnostem cestování a partnerství s církvemi v zahraničí 
čím dál více standardní součástí aktivit českých sborů. 
Sám ji pomáhám rozvíjet v CBH Praha (a nově také v Ne-
hemii), má své legitimní místo, ale v tuhle chvíli se na ni 
zaměřovat nechci. Co nám ale může dát perspektivu 
k dlouhodobému misijnímu angažmá?

Může být pro nás těžké představit si žít v jiné zemi rok 
nebo delší dobu. Jaké však mohou být kroky k tomu 

poodstoupit z každodenního života a prozkoumat, jak 
by taková zkušenost mohla vypadat? Osobně si myslím, 
že není ani tak podstatná délka pobytu v zahraničí, ale 
spíš jeho podstata. Některé misijní organizace nabízejí 
několikaměsíční přejíždění z jedné země do druhé, kde 
člověk slouží v různých místech krátkou dobu: populární 
koncept a zajímavé cestování, ale představa, jaký by byl 
dlouhodobý pobyt v jedné konkrétní zemi, velmi ome-
zená. Nebo můžete jet na dovolenou, ať už samostatně 
naplánovanou nebo v horším případě se zájezdem. 
I mnohotýdenní poznávání památek, přírodních krás a 
setkání s místními vám potřebnou perspektivu prostě 
nedá. Naopak, potřebnou představu vám může dát ná-
vštěva někoho, kdo v zahraničí žije – kamaráda, někoho 
z rodiny, misijního pracovníka. Návštěva, kdy poznáte, co 
obnáší každodenní život v jednom konkrétním místě, kdy 
se člověk pokusí vykořenit se z české rutiny a zakořenit se 
do místního života: místo hotelu si pronajme byt, nakupu-
je v malém krámku za rohem, přehodí si telefon na místní 
sim kartu, vyřídí si vízum nebo povolení k pobytu, začne 
chodit do nějakého kroužku nebo se zapíše do knihovny. 
V mimoevropském kontextu může samozřejmě každo-
denní soužití s místními lidmi dostat úplně jinou dimenzi. 

Stát se z turisty místňákem – může to bolet, ale může to 
pomoci získat potřebnou perspektivu. Bože, je tohle pro 
mě? Dokázal/a bych se oprostit ze své bezpečné zóny 
u sebe doma a přesunout se do jiné země a sloužit lidem 
z jiné kultury? Já jsem vděčný, že jsem mohl v rané fázi 
svého života mít podobný pobyt v Kanadě u svých příbuz-
ných a pak jako student několik měsíců žít v Chorvatsku 
a v Srbsku. Dlouhodobý pobyt v Bosně pak přišel jako 
celkem přirozený přesun. Když mi někdo říká: „Tohle bych 
nikdy nemohl,“ odpovím: „A jaké kroky jsi podnikl k tomu 
udělat si představu – rozšířit si perspektivu?“ Dnes je 
více než kdy jindy jednoduché odjet na semestr studovat 
do zahraničí nebo podniknout Work & Travel, kdy člověk 
žije v místní rodině, případně odjet na pracovní praxi na 
několik měsíců nebo i rok dva do zahraničí. Misijní orga-
nizace nabízí spoustu možností vyjet, ať jako duchovní 
pracovník (klasický misionář) nebo využít svou profesi jako 
tentmaker, do zemí blízko nás nebo do vzdálených zemí, 
kde jsou potřeba pracovníci mezi nezasaženými národy. 
V tomto vám může pomoci i misijní organizace Nehemia a 
vyslat vás jako svého misionáře. Co je rok nebo dva života, 
které investujete do budování Boží království v zahraniční 
misii, v perspektivě průměrného českého věku osmdesáti 
let? Chci vás povzbudit, jděte do toho, stojí to za to! 

David Symon

Perspektiva 
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Příběhy imana a Mohammada začaly již na jednom 
vánočním shromáždění, které pořádala křesťanská orga-
nizace Elam v jedné zemi blízko Íránu. Toho večera oba 
muži slyšeli poselství, které proměnilo jejich životy. 

iman utekl z íránu a o Vánocích navštívil křesťanské 
shromáždění, kde poprvé uslyšel o tom, co Kristus pro 
člověka udělal. Jeho srdce bylo dotčeno a velmi ochotně 
si vzal domů Nový zákon.

nečekaný telefonát. O týden později zazvonil na jedné 
malé domácí skupince telefon. Vedoucí skupinky viděl, že 
volá Iman: „Přečetl jsem Nový zákon dvakrát od začátku 
až do konce. Jak mohu tohoto Ježíše následovat?“ Ještě 
ten samý večer se Iman přidal k malé skupince křesťanů 
a vydal své srdce Kristu. Všichni byli naplněni radostí. 

Mohammad, návštěvník z íránu, byl na stejném 
shromáždění. Kázání jej nikterak nezaujalo a na konci si 
velmi neochotně vzal jeden výtisk Nového zákona.
O něco později však stejný vedoucí skupinky obdržel další 
telefonát. Tentokrát to byl Mohammad telefonující přímo 
z Íránu, který s pláčem popisoval, jak si Nový zákon přečetl 
a pak pochopil, jak moc potřebuje Krista. Tak i Moham-
mad se po telefonu modlil a vyznával své hříchy Bohu. 

Vánoční Dobrá zpráva. Jsme vděční Bohu a chválíme jej 
za to, že tisíce lidí slyšelo o Vánocích Dobrou zprávu, ať už 
v Íránu, tak i v jeho okolí. Nejméně 95 lidí včetně Imana a 
Mohammada se rozhodli následovat Krista. A navíc jsme 
vděční za vaše modlitby a podporu, skrze kterou jsme 
mohli vánoční evangelizaci uskutečnit a následně se o 
nově obrácené věřící postarat. 

Dary na íránské Bible. V loňském roce díky vašim 
darům Nehemie poslala na Bible pro Írán celkem 
65.500 Kč. V letošním roce již 50.000 Kč. Díky, že tímto 
přinášíte naději i do íránského světa, kde je hlad po 
Biblích skutečně velký a biblické poselství proměňuje 
statisíce lidí, zatímco nám leží doma třeba i pět různých 
(zaprášených) velikostí Biblí v knihovně…

Trpící, přesto však rostoucí církev. V Íránu je obrovský 
hlad po Biblích a velké probuzení, přímo úměrně však 
také sílí vlna pronásledování a opozice. 

Dva členové teheránské církve, kteří byli zatčeni 17. 
listopadu 2017, jsou stále drženi ve vězení a hrozí odnětí 
svobody na mnoho let. Podobně také Ali Amini zůstává 
zadržen ve středním vězení Tabriz poté, co byl 10. prosin-
ce 2017 na svém pracovišti zatčen. Pevně věříme, že Ali, 
který je otcem dvou malých dětí, je zadržován neprávem 
a žádnou pokutu platit nebude.

Naser Navard Goltapeh začal své desetileté vězení ve 
věznici Evin 8. Naser byl zatčen na jednom svatebním 
večírku v červnu 2016 a později byl odsouzen na deset let 
vězení za podvracení národní bezpečnosti prostřednict-
vím nelegální církevní činnosti.

Další dva křesťané byli obviněni z "podvracení národní 
bezpečnosti". Muž navíc čelí dodatečnému obvinění, 
že jako pastor církve v Šírázu „falšoval“, dopisy pro děti 
křesťanských konvertitů, kteří chtějí být ve škole osvobo-
zeni od islámských tříd. 

Prosím, přidejte se k modlitbám za íránské věřící a jejich 
rodiny, aby věznění mohli být propuštěni. Dary na íránské 
Bible můžete dále posílat na č. ú. 1057340/2060, v. s. 
1004. (Zdroj: www.elam.com) 

Jedno mesto, 
jedna noc, dve promeny

ˇ
ˇ ˇ

ELaM

Bůh nepřestává jednat, v Íránu 
povstávají noví křesťané.
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SVěT

Otevřít dveře? „Lidé v této oblasti jsou velmi uzavření 
a bojují s chudobou,“ říkal nám před půl rokem Hirpo, 
náš spolupracovník v Etiopii. „Kdybychom jim mohli 
pomoci, otevřely by se dveře k jejich srdcím. Nemají moc 
možností, ale kdybychom jim darovali kozy, mohli by se 
mít lépe.“ Tato slova v nás už zůstala. Dar otvírá lidské 
srdce, proč bychom tedy nemohli pomoci právě zde? 

Pomoc rodinám. Cílem našeho projektu je tedy zvýšit 
životní úroveň 200 rodinám. Po spočítání všech nákladů 
jsme došli k číslu 516 600 Kč. Tyto peníze jim pomůžou 
zvýšit životní úroveň a finanční příjem a podepřou hlavně 
ženy, které jsou momentálně ve společnosti značně zne-
výhodněny. Navíc si budou po dvou až třech letech schop-
ny samy z našetřených prostředků otevřít malý obchod. 

Příležitost pro ženy. Vybrali jsme místo, které je velmi 
ohroženo chudobou. Jedná se o vesnici Senbete Sinkile 
a její přilehlé okolí v oblasti Oromia (federální stát). 
Suché klimatické podmínky přinášejí tíživé problémy 
do života komunity. Místní obyvatelé pěstují převážně 
kukuřici a chovají kozy, ale i přesto je pro ně obtížné 
plnohodnotně rodiny zajistit a šanci na výdělek mají ve 
většině pouze muži. 

Pomoc ženám a příležitost, jak být štědrý k ostatním.  
Ze začátku tedy dostane 100 žen každá dvě kozy, o 
které se budou muset starat. Vybírat budeme ženy 
ty nejchudší z nejchudších, které budou ochotny být 

součástí podnikatelských skupinek a zároveň budou 
ochotny společně šetřit. Musí mít také místo, kde 
budou kozy ustájené  a předem souhlasit s tím, že první 
kůzle, které se narodí, darují další chudé ženě, a tím 
pomůžou své komunitě. Tímto je podpoříme v dávání 
a zároveň zasáhneme dalších 100 rodin. Naučíme je 
nejen jak se starat o kozy, ale také jak nakládat s penězi, 
jak spořit a vést účetnictví, jak spravovat úvěr. Dále 
také jak řešit konflikty mezi členy skupinek, jak rozvíjet 
jejich podnikání a jak si své podnikání také udržet, aby 
si v budoucnu mohly otevřít malý obchod či poskytovat 
služby (šití, praní, stříhání, uklízení, atp.). 

Podnikatelské skupinky. Vytvoříme šest podnikatels-
kých skupinek pro 100 žen. A ve druhém kole následně 
dalších šest. Po dobu projektu budeme důsledně celý 
projekt sledovat a ženy dále zaškolovat, ať už ze strany 
sociálních pracovníků, tak i regionálního úřadu.

Humanitární a praktická pomoc. Realizace tohoto pro-
jektu bude pozitivně ovlivňovat život společenství obecně, 
ale  zejména pomůže ženám, které budou zapojeny do 
programu a budou přímými příjemci těchto služeb. Budou 
mít přístup ke školení, aby byly náležitě informovány a 
vyškoleny, jak nakládat s penězi a jak se patřičně starat o 
kozy. Nepřímo budou ovlivněni také rodinní příslušníci.

Pokud byste se rádi připojili k pomoci v tomto projek-
tu, prosím, použijte č. ú. 1057340/2060, v. s. 1007. 

Pomoc
ženám
nový projekt v etiopii

Miroslava Cásková

Cílem nového projektu je zvýšit životní 
úroveň 200 rodinám. 
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nový premiér křesťanem. Na začátku roku probíhaly 
v Etiopii různé politické nepokoje. Dobrou zprávou je, že 
byl zvolen nový premiér, který je znovuzrozeným křesťa-
nem. Mnozí tedy očekávají světlejší zítřky. 

Stále pod hranicí chudoby. Během dvaceti let prošla 
Etiopie řadou reforem, které proměňují zemi z centrálně 
plánovaného hospodářství pod vlastním režimem na 
současný volný trh a tržní hospodářství. Tyto reformy 
pomohly snížit chudobu a zvýšily ekonomický příjem, 
přesto však zůstává Etiopie jednou z nejchudších zemí 
světa, přičemž asi 29% obyvatel žije pod hranicí chudoby.   

V zemi stále panuje potravinová nejistota a procento 
podvýživy je alarmující. 23 miliónů lidí nemá dosta-
tečný příjem a přírodní katastrofy celou situaci ještě 
zhoršují. Častá a nepřiměřená sucha ničí úrodu. Ceny 
neúměrně stoupají. 

Další příčinou chudoby v Etiopii je neefektivní a 
neúčinný marketingový systém, nedostatečně rozvinuté 
dopravní a komunikační sítě, nedostatečně rozvinuté 
výrobní technologie, zhoršování životního prostředí a na 
venkově nedostatečná účast chudých při rozhodování  
ovlivňující jejich živobytí. 

Zvýšil se počet dětí chodících do školy, bohužel 
přetrvává vysoká míra předčasného ukončování školní 
docházky. Podle statistik 2,8 mil. dětí opouští předčasně 
základní školu, a to převážně z pastýřských oblastí. 

Zatím také nefunguje systém trhů s přebytky potravin, 
které by byly přesunuty do chudých oblastí. Stále také 
přetrvává nerovnováha mezi muži a ženami, a tudíž 
právě ženy mají omezený přístup k nejrůznějším zdro-
jům a službám a velice těžce najdou zaměstnání. 

Stav 
Etiopie 
ve zkratce

Chtěli bychom vám poděkovat za projevenou důvěru a 
dlouholeté partnerství a zároveň vás ujistit, že pokud 
jste nám svěřili své osobní údaje, nakládáme s nimi s 
respektem a v souladu s podmínkami o ochraně osob-
ních údajů. Chráníme osobní údaje v maximální možné 
míře a přijali jsme a udržujeme veškerá aktuálně známá 
technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, 
poškození nebo zničení Vašich osobních údajů. Podrob-
nější informace naleznete na našem webu nehemia.cz. 

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. 
Pokud byste měli pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme 
v souladu se zákonem, budeme moc rádi, pokud nejprve 
budete o této skutečnosti informovat nás, abychom 
případné pochybení mohli napravit. Kontaktujte nás 
prosím na e-mailu: office@nehemia.cz. 

V případě, že si již nepřejete dostávat náš časopis, 
stačí kontaktovat naši kancelář na tel. čísle 595 173 715 
či elektronicky na office@nehemia.cz, nebo poštou na 
adrese Selská 29, 736 01 Havířov.

o
GDPR
Zákon o ochrane osobních údajuˇ

m. c.
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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
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Jmenuji se Eliška Adamcová, v červnu roku 2018 odjíždím na 
roční službu do oblasti Jižní Asie s organizací International Jus-
tice Mission (www.ijm.org).

Zkušenosti. V České republice jsem studovala sociální práci, 
nejdříve v bakalářském, poté magisterském programu. Již 
během let studií jsem měla možnost účastnit se různých misi-
jních výjezdů do zahraničí do zemí jako je Bosna a Hercegovina, 
Řecko, Bělorusko, či Moldavsko. Nejdelší službou byl roční po-
byt v Bosně a Hercegovině v roce 2010 až 2011, kde jsem byla 
zapojená ve vysokoškolské evangelizační službě.

Touha po misii. Vždy jsem měla na srdci propojení misijního 
zápalu s mou profesí - sociální prací. Po skončení studia jsem 
pracovala v Praze dva roky v poradně pro osoby migrantského 
původu. Nepřestávala jsem ale přemýšlet nad tím, jestli Bůh 
nemá pro můj život dlouhodobou službu v zahraničí.

Hledání toho, zda tomu tak je, mne dovedlo k tomu, že jsem 
podala přihlášku na roční stáž u americké organizace Interna-
tional Justice Mission, která působí v různých částech světa 
a nabízí právní a sociální pomoc nejchudším lidem, jež čelí 
různým formám vykořisťování a zneužívání.

konkrétní místo. Nakonec jsem byla přijata na stáž do služby 
v jedné ze zemí Jižní Asie, do programu sociální práce s oběťmi 
nuceného pracovního otroctví. Jde o službu, která nabízí 
možnost vnitřního uzdravení a obnovy pro oběti, tak aby tito 
lidé mohli po hrůzné zkušenosti vykořisťování začít nanovo, 

navrátit se ke svým rodinám, najít si důstojné zaměstnání a 
vnitřně se vyrovnat s tím, čím si prošli. V zemi, ve které budu, 
se odhaduje, že až 18 miliónů osob pracuje v podmínkách, jež 
lze za otroctví považovat. Přímo v oblasti, ve které budu, jde až 
o jednu třetinu pracovníků.  

Partnerství s nF nehemia. Pro tuto službu jsem si jako part-
nera vybrala NF Nehemia, jelikož má služba zapadá do projektů, 
které fond podporuje. Věřím, že služba přinese možnost uz-
dravení pro mnohé, kterým budeme pomáhat. Služba ale, 
věřím, bude také obohacením pro nás zde v České republice, 
kde se o problematice pracovního otroctví tolik neví či nem-
luví. Během roční služby očekávám, že mi Bůh vyjasní, zda mne 
vede do dlouhodobé, víceleté misijní služby v zahraničí, anebo 
má pro můj život jiné cesty.

Připojíte se? V případě, že byste měli zájem se o mé službě 
dozvědět více, nebo byste měli zájem zapojit se do služby 
modlitebně anebo finančně, můžete mne kontaktovat na: 
eliska.adamcova@gmail.com.
 

„Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených, ústa  
otevři, suď spravedlivě a zastaň se utištěného a ubožáka.“ 
(Přísloví 31, 8 - 9) 

Službu Elišky můžete podporovat  prostřednictvím č. ú. 
1057340/2060, v. s. 2307. 

Vychází další hořící srdce 
poskytnout pomoc a přinést 
naději zotročeným lidem.

Misie a služba 
Jižní Asie

Eliška adamcová

15NeHeMIA  INFO 



Surafel má pět sourozenců a jeho rodiče jsou HIV 
pozitivní. V domě byly časté hádky, až se táta jednoho 
dne sbalil a odešel navždy z domu. Pro malého a tehdy 
tříletého chlapce to bylo nepochopitelné. Myslel si, 
že ho táta už nechce vidět, a tak se cítil nechtěný a v 
depresích. Začal se uzavírat sám do sebe, ztratil radost 
ze života a tím i možnost snít jakékoliv dětské sny. 

Po rozvodu rodičů bylo pro jeho mámu velice těžké 
uživit celou rodinu. I přes svou nemoc si však nakonec 
našla možnost malého přivýdělku na vrátnici. Bohužel 
400 birrů (v přepočtu 380 Kč) měsíčně na pokrytí 
všech rodinných nákladů nestačilo. Doma měli často 
nedostatek, a to v malém dítěti jen upevňovalo pocit, 
že je nemilovaný a nikdo o něj nemá zájem. 

Chyběl mu táta, což se později projevilo i na jeho psy-
chice. Ztrácel chuť do života a své neúspěchy ve škole 
řešil absencí, protože v ničem neviděl smysl.

Právě v tomto období jsme si jeho rodiny všimli a 
Surafela jsme zapsali do podpůrného vzdělávacího 
programu Nehemie. Spadal do skupiny těch nejchu-
dších dětí. Když jsme jej přijali do programu, byl vážně 
nemocný. Pomohli jsme mu zajistit léčbu a celkově 
naplnili všechny jeho základní potřeby a jeho dětská 
duše se rozzářila. Získal školní pomůcky, potravino-
vou pomoc pro celou rodinu, oblečení, boty, školní 
uniformu a hygienické potřeby a školení pracovníci 

se mu v našem centru začali více věnovat a pomáhat 
také s doučováním. Povzbuzují jej, aby tvrdě studoval 
a nezanedbával školu. tento den se pro Surafela stal 
naprosto výjimečný.

Brzy si našel nové kamarády v našem centru a na jeho 
tváři je vidět radost. aktivně navštěvuje nedělní školu 
a nadšeně přijímá i dobrou zprávu o Ježíši Kristu. Poz-
ději v něj uvěřil a nyní se spolu se svými kamarády učí 
Boží slovo a těší se na vodní křest. Je mu devět let a 
do školy nyní chodí rád. Dokonce začal snít i své první 
sny. Jednou by chtěl být lékařem a pomáhat lidem 
s podobným onemocněním jako má jeho maminka. 
Jeho hodnocení ve škole je mnohem lepší, patří mezi 
děti s velmi dobrým ohodnocením. 

na závěr přikládáme pár Surafelových slov: 
„Neumím vyjádřit své pocity. Vím, že jsem nyní 
milován a můj život má cenu. Mám před sebou jinou 
budoucnost a začínám snít své sny. Nyní přemýšlím 
už jinak a vím, že mám svou hodnotu. Jsem vděčný 
Bohu a vážím si svých sponzorů, kteří změnili mou 
situaci a pomohli mi nasměrovat můj život správným 
směrem. Mám vás moc rád!“ 

Kdybyste se také chtěli zapojit a podpořit v Etiopii ně-
jaké dítě ve vzdělávání, napište nám do kanceláře 
na office@nehemia.cz. 

Útržek ze života
etiopského chlapce

Miroslava Cásková

Podpora, která změnila 
život a dala naději.
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