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Čelíš potížím? Připadáš si slabý? Máš pocit, že bys mohl udělat 
pro Boha mnohem víc, jen kdybys měl k tomu lepší podmínky? 
Potom se cítíš podobně jako apoštol Pavel, který třikrát prosil 
Ježíše, aby od něj odešly potíže, jimž musel čelit. Bůh na jeho 
prosbu řekl nesmlouvavé „NE!“ a k tomu dodal slova, nad který-
mi zřejmě musel Pavel hodně přemýšlet: „Stačí ti má milost, 
neboť má moc se dokonává ve slabosti.” (2Kor 12:9)

Lidská slabost není pro Boha překážkou. Naopak. Někdy to 
vypadá, jako by Bůh hledal ty nejslabší, nejobyčejnější, nebo 
nejopovrženíhodnější. Vzpomeňme na Gedeóna a jeho údiv, 
když ho Bůh povolává: „Dovol, Panovníku, čím zachráním 
Izrael? Vždyť můj rod je v Manasesovi nejslabší a já jsem ten 
nejmenší...“ (Sd 6:15) Trošku mu uniká, že v Izraeli nebyl tehdy 
nikdo tak silný, aby pomohl národu z potíží, do kterých se dostal. 
Vzpomeňme, s jakým pohrdáním se starší lidu dívali na Petra a 
Jana, když je nazývali nevzdělanými a prostými. (Sk 4:13) A na 
druhou stranu žasli nad Boží mocí v jejich životě. Sám Pavel se 
brání nazývat apoštolem, protože toho není hoden kvůli své 
opovrženíhodné minulosti. (1Kor 15:9) A přitom to byl jeden 
z největších misionářů všech dob.

Jestli se dá mluvit o nějaké Boží zálibě, tak je to záliba ukazovat 
svou sílu uprostřed lidské slabosti. Zjevit se tam, kde lidská síla, 
rozum a schopnosti nestačí. Důvodem není jakási Boží ješitnost, 
jak by se na první pohled mohlo zdát. Slabý a zranitelný člověk 
mnohem lépe pochopí, že je stvořen do nerozlučného svazku s 
Bohem. Je mnohem více otevřený udělat změny, které ho vedou 
do hlubšího vztahu s ním. A tak Bůh nemůže jinak. Miluje každou 
příležitost, která ho k člověku více přiblíží.

Proto se Pavel smířil s tím,  že určitá slabost je součástí jeho 
služby. A nejen to. Začal mít dokonce zálibu ve slabostech. 
„Neboť když jsem slabý, tehdy jsem mocný.“ (2Kor 12:10) V čem 
se skrývá ta obrovská síla? Proč může i ten nejmenší Gedeón 
zachránit Izrael? „Protože budu s tebou“ (Sd 6:16) odpovídá Bůh 
jednoznačně. Proč mají Petr s Janem tak obrovský vliv, i když jsou 
tak nekvalifikovaní? Protože bývali s Ježíšem. (Sk 4:13) 

Ujištění o Boží blízkosti je vždy první Ježíšovou odpovědí na poci-
ty tvé nedostatečnosti a slabosti. Boží záliba ve slabosti člověka 
je povzbuzením pro každého z nás. Bůh si povolal a použil pro 
dobytí slavných vítězství Gedeóna, Petra s Janem, nebo Saula z 
Tarsu soptícího hrozbami a dychtícího po zabíjení křesťanů. (Sk 
9:1) Proč by si tedy nemohl použít kohokoliv z nás?  Vždyť i nám 
je určen ten nejkrásnější Ježíšův slib ze všech: ”A hle, já jsem s 
vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku.” (Mt 28:20)

Chceš mnohem více zažívat zázračnou Boží blízkost? Potom vstup 
do Božího povolání a naplňuj jeho Velké pověření. Nepřestaneš 
se divit, co Bůh dokáže udělat skrze toho nejslabšího člověka.

Boží záliba 
ve slabosti cloveka
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náš pracovní tým. Pod tímto nadpiskem jsem si vedl 
přípravu na letošní pracovní výjezd do lesů na Karmelu. 

"Izrael 2018" se připravoval v celém roce 2017. Za Boží 
vedení jsem byl vděčný zejména co se týká výběru lidí 
do týmu. Jedné zářiové neděle jsem odjel do Hošťál-
kové na setkání s bratrem, který měl zájem jet. Přišli 
dva. Na oba mi Pán ukázal. Tak se dostali do týmu Jarek 
a Jan. Kromě nich jel student medicíny Filip, a  Michal, 
který je v projektu od počátku.

 Medika jsme nakonec nepotřebovali :), nikdo se neřízl, 
žádná zranění, za což jsme Pánu vděční. Zato se 
v týmu bohatě uplatnili dva bývalí dřevorubci, za který-
mi ostatní tři vyklizovali vytěžené dřevo a klest. Letos 
jsme dosáhli rekordu ve věkovém rozpětí týmu: 21-66 
let. A sedělo nám to spolu! Posunuli jsme se také co do 
pracovního výkonu. Zvládli jsme odstranění nárostů 
v lesním odpočinkovém areálu (cca 1 ha), probírku 
v borovici na ploše 1,5 ha a nahodilou těžbu na dalším 
1,5 ha. Pokud byste to chtěli vidět na mapě, první plochu 
najdete na maps.google pod názvem Lower Parking 
Ofer Forest, další dvě plochy jsou v lese mezi vesnicemi 
Kerem Maharal a Ofer. Pracovní nasazení a rychlost při 
práci s pilou vydržely až do konce druhého týdne. 

Fořt i hajní se chodili v pracovní době i večer dívat, co 
je hotovo, a vyjadřovali, že jsme dobří pracovníci. Tak 
za to jsme rádi, nechceme udělat našemu Pánu ani 
našemu národu ostudu. Jako "Češi" už jsme tam za 

těch 8 let zapsaní. Letos s námi sepsali článek do inter-
netových novin KKL, který si můžete anglicky přečíst na 
adrese: http://www.kkl-jnf.org/about-kkl-jnf/green-is-
rael-news/february-18/czech-volunteers-carmel-2018/ 
Snad vlivem naší špatné angličtiny nebo nepochopení 
paní novinářky však článek obsahuje věcné chyby (což 
je pro novinové články typické). 

Co bylo letos výjimečné? Počet návštěv. To bylo tolik 
pozvání, že náš šofér, kterého nám dali k dispozici, byl 
kolikrát i rozmrzelý. Odpoledne a večery trávil čekáním, 
až skončíme návštěvu. To však byla jediná stinná strán-
ka. U místních lidí bylo fajn. Spolu jsme se smáli i vedli 
vážné rozhovory. Našli si na nás čas, přestože mají pra-
covní tempo vražednější než u nás. To nám bylo vzácné. 
Letos jsme osobně poznali novou koordinátorku KKL 
pro střední Evropu i nového ředitele karmelských a 
galilejských lesů, člověka, který má vizi. Bavili jsme se 
o budoucnosti naší služby v lesích Izraele. Očekáváme 
na příští rok, co má Pán připravené. Dál chceme být 
těmi, kteří milují, pomáhají a žehnají Izraeli. Hledáme 
takové, abychom je vzali s sebou. Jsme ochotní zapojit 
i jiné národy. 

Projekt "Pomoc lesům na Karmelu" dostal od vás čte- 
nářů vysokou finanční podporu. Nemůžeme v tom ne-
vidět Boží přízeň a jsme  hluboce vděční. Děkujeme. 

Karel Káňa

Pětičlenná 
skupina 
dobrovolníků 
opět vyrazila 
pročistit lesy 
na Karmelu. 

Pokud máte touhu podpořit pracovní výjezdy do izraele, použijte 
prosím číslo účtu 1057340/2060 (případně 100113352/0300), 
variabilní symbol 3301.

izrael

Izrael 2018
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IZRAEL
misie

Muže hrncír
zmenit svet?

Leonard dober byl prostý člověk, který se živil jako 
obyčejný hrnčíř. Řemeslo mu předal jeho otec  a dost 
pravděpodobně předpokládal, že se jako hrnčíř bude živit 
až do konce svého života. 

Také pravděpodobně nikdy nepřemýšlel, že by vůbec něk-
dy opustil Německo, kde se v roce 1706 narodil. 
Ve svých 17 letech se dostal do sboru Moravských bratrů 
v Herrnhutu, kde svůj život odevzdal Kristu. Následujících 
osm let žil běžným životem hrnčíře až do momentu, kdy 
uslyšel z úst hraběte Zinzendorfa vyprávění o misijní práci 
mezi otroky v Karibiku. 

Svědectví bývalého otroka Anthonyho Ulricha o tom, že 
drtivá většina otroků nikdy neslyšela evangelium, pak de-
finitivně zažehlo misijní plamen v srdci Leonarda Dobera. 

Leoš Cásek 

Muž, který byl 
odhodlán se pro-
dat do otroctví, jen 
aby se co nejvíce 
přiblížil lidem na 
ostrově.

Spolu se svým přítelem Tobiasem Leupoldem, který cítil 
stejné povolání, byli odhodláni vycestovat na ostrov Svatý 
Tomáš, aby přinesli evangelium místním otrokům. 

Prvotní reakce Leonardova pastora byla, že se nikdy 
s ničím podobným nesetkal a že Leonarda ani Tobiase roz-
hodně nevnímá jako vhodné kandidáty k takovému úkolu. 

Poslušnost. Posléze vedení církve požádalo Leonarda 
Dobera, aby sepsal důvody, proč chce do Karibiku odce-
stovat. “Chci být poslušný, protože jsem přesvědčen, že 
tito lidé potřebují slyšet evangelium! Nevím, zda budu mít 
úspěch, ale vím, že chci být poslušný! Protože evangelium 
má být hlásáno ztraceným.” Tato slova byla hlavním po-
selstvím dokumentu, který Leonard Dober tehdy sepsal. 

Nicméně jeho přítel Tobias Leupold doznal, že se necítí 
připraven podstoupit tak náročný úkol, a proto na jeho 
místo byl vybrán David Nitschmann, rodák ze Suchdola 
nad Odrou. 

Přes prvotní zamítavý postoj vedoucích herrnhutského 
sboru byli oba mladí muži zhruba po roce vysláni do 
Karibiku jako vůbec první misionáři Moravanů. 

obrovské nasazení. 20. října 1732 odešli s požehnáním 
hraběte Zinzendorfa do dánského Copenhagenu, kde nas-
toupili na loď mířící na ostrov Svatý Tomáš. Jejich nasazení 
šlo tak daleko, že byli odhodláni se dobrovolně prodat do 
otroctví, aby se tak co nejvíce přiblížili těmto lidem. Po 
dvou měsících od vyslání jejich nohy konečně stanuly na 
cílovém ostrově. Postupně začali zvěstovat evangelium 

ˇ
o ˇ ˇ
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místním otrokům a jejich úsilí mělo značný úspěch. Da-
vid Nitschmann se po několika týdnech vrátil zpět do 
Německa, neboť jeho cílem bylo Leonarda jen dopro-
vodit a pomoci mu se zde usadit. 

Lavina nových misionářů. Leonard ve své misijní 
práci pokračoval několik let a po jeho vzoru se doslo-
va strhla lavina dalších moravských misionářů, kteří 
postupně zaplavili celý svět. Přestože sbor Moravanů 
v Herrnhutu nebyl velký, misionáři tehdy odcházeli do 
Izraele, Tibetu, Indie, Grónska, na Aljašku. Jejich vlivem 
se evangelium šířilo do Velké Británie, Holandska a 
Severní Ameriky a do mnoha dalších zemí. Žádná cena 
pro ně nebyla dost vysoká, aby ztracení mohli slyšet…

V Karibiku práce pokračovala déle než padesát let. 
Moravané pokřtili více než 13 000 lidí a založili sbory 
na Jamaice, na Barbadosu, Panenských ostrovech a na 
dalších místech. 

na ostrově sv. tomáše existuje dodnes mnoho sborů, 
které jsou výsledkem misijní práce “obyčejného hrnčíře”, 
který se rozhodl, že bude poslušný! A nejen zde, ale na 
mnoha místech jsou patrné stopy Moravanů, kteří chtěli 
být poslušní. Například v Indii je dodnes církev nesoucí 
název Moravian Church. V Tibetu, Kašmíru a na dalších 
místech Asie jsou dodnes školy nesoucí název Moravian. 

dnešní doba je v porovnání s dobou, ve které žil 
Leonard Dober, zcela jiná. Nicméně fakt, že i dnes Bůh 
hledá úplně obyčejné hrnčíře, kteří chtějí být jen pos-
lušní, se vůbec nezměnil!  

Stejně jako v době Moravanů i 
v dnešním světě žijí miliony lidí bez 
toho, aniž by někdy tito lidé slyšeli 
evangelium. Přesněji řečeno je to více 
než 7 000 národnostních skupin před-
stavující 3,1 miliardy lidí této planety. 

v nF nehemia toužíme mobilizovat 
církev k  zasahování míst, kde lidé nemají možnost slyšet 
evangelium. Toužíme pomáhat lidem, kteří uslyší volání 
stejně jako Leonard Dober, vyjít na misijní pole. 

Chceme být  misijním partnerem, který pomáhá lidem 
vstupovat do příležitostí zasáhnout nezasažené. 

"nevím, zda 
budu mít 
úspěch, ale 
vím, že chci 
být poslušný."

Kartonová evangelizace. Před Vánocemi připravila mlá-
dež z našeho sboru Svoboda v centru města tzv. „karto-
novou evangelizaci“. Chtěli jsme lidem přiblížit skutečný 
význam Vánoc. Na náměstí jsme tedy postavili stan, 
odkud jsme lidem přáli vše dobré, nabízeli jsme jim čaj, 
kávu a sušenky. Zbytek mládeže s tabulemi z kartonu 
zavěšenými na krku stál či se procházel na místech, kde 
se shromažďuje více lidí, jako jsou supermarkety, parko-
viště a křižovatky. Na tabulích měli napsáno: Vánoce, to 
je Ježíš. Narodil se Spasitel. Bůh na tebe nezapomněl, 
vzpomeň si na něj.

Spousta lidí se zastavovala, někteří si nápisy jen přečetli, 
ale nemálo lidí se také s námi dalo do řeči. S nimi jsme si 
mohli povídat o skutečném významu a smyslu Vánoc. 

Jednou pastor poměrně aktivně církvi řekl: "Církev, 
která se zastavila, je církev bez života." A aby tomu tak 
nebylo, uspořádali jsme velmi praktickou evangelizaci 
v mrazivé zimě. Na náměstí jsme postavili modlitební stan, 
v němž lidé mohli získat nejen duševní, ale i duchovní po-
moc, a také se zahřát horkým čajem, kávou a sušenkami.

Mráz je nezastavil. Čtyřdenní evangelizaci jsme dělali 
v nejmrazivějších lednových dnech. Byl takový mráz, že 
nám zamrzal čaj v termosech. I přesto však přicházelo do 
stanu každý den v průměru 95 lidí.

Jeden náš bratr řekl: „Moc jsem v takovou akci nedoufal. 
Kdysi jsem byl k takovýmto akcím velmi podezřívavý.  Díky 
Bohu však nejsou všichni jako já. Byl jsem opravdu velmi 
mile překvapen, když za námi lidé sami přicházeli.“  

ochotná servírka. V jednu chvíli nám došly 
plastové lžičky na míchání kávy, a protože 
jsme je nemohli nikde sehnat, zkusili jsme to 
v  nejbližší kavárně. Servírka nám říkala, že 
lžičky neprodávají, když se však dozvěděla, že 
je potřebujeme na naši evangelizační akci na 
náměstí, dala nám je zdarma a k tomu navíc 
přidala kilo cukru. To je jen zlomek z toho, co 
Bůh dělal, jak otvíral lidem srdce a odpovídal 
na modlitby lidí. Lidé byli vděční, že se mohli 
zahřát nejen čajem, ale i dobrou zprávou o 
Kristu, a to obzvláště v těchto mrazivých dnech. 

Kartonová evangelizace,
zamrzlý caj a vrelá srdce

Pavel Golub 

ukrajina

ˇ

Mládež v ukrajinských 
ulicích přibližuje lidem 
skutečný význam Vánoc.

Pro podporu použijte prosím č. ú. 1057340/2060, 
v.  s. 5101.
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eTiopie

Seminář pro naše přátele. Začátkem listopadu jsme ve 
Vídni pořádali seminář o sdílení evangelia s muslimský-
mi přáteli. Přednášejícím byl skvělý řečník a odborník 
na islám Dr. Jeff z Indonésie. Sešlo se více než 30 našich 
přátel, Íránců a Afghánců, z nichž někteří byli ještě 
nedávno muslimové. Dnes nás všechny spojovala láska 
ke Kristu. Seminář se překládal do jazyka farsi. Po dobu 
tří dnů Jeff úžasným způsobem vysvětloval z Koránu 
i Bible, jak můžeme našim muslimským přátelům 
přinášet evangelium. Semináře se konaly na půdě 
místní íránské baptistické církve. Večerních programů 
se kromě nás účastnilo ještě dalších 30 lidí z této církve, 
takže jsme byli pěkně natlačení a takřka jsme se ne-
mohli do malinké modlitebny vejít.  

Komplikace a nová strategie. Naše práce mezi uprch-
líky v Rakousku se rozrůstá do mnoha dalších měst 
a obcí. Vláda totiž posílá uprchlíky do dalších měst a 
obcí po celém Rakousku. Pokud nějaký uprchlík obdrží 
kladné vyjádření o svém pobytu v Rakousku, okamžitě 
se musí přestěhovat do obce, která mu byla přidělena, 
a která může být i stovky kilometrů vzdálená od Vídně. 
Je to způsob, jak zabránit vytváření uprchlických ghett 
ve velkých městech. Nám to komplikuje následnou 

práci s novými křesťany. Někdo se obrátí a za týden je 
už převelený na druhý konec Rakouska. Museli jsme 
změnit strategii a v současné době tedy budujeme 
několik dalších center v odlehlých částech země. Pokud 
jsou noví křesťané schopni komunikovat v němčině, 
snažíme se jim najít církev v novém místě jejich byd-
liště. V opačném případě je spojíme s někým, kdo je 
již nějakou dobu věřící. Snažíme se trénovat a budovat 
persky mluvící kouče v různých částech Rakouska. 

Semináře pro cizince. Výše zmíněný seminář 
byl určen právě těmto lidem. Persky mluvící Iráčané 
a Afghánci se sjeli z mnohých míst Rakouska a spo-
lečně jsme strávili tři nádherné dny. Ve společných 
chválách nás vedl náš další misionář, Jaro z Německa. 
Všichni jsme si to užili a už dnes se těšíme na další 
pokračování. Vyzkoušeli jsme si to a vnímáme, že tento 
model krátkých seminářů všem vyhovuje a může velmi 
dobře sloužit k budování nově obrácených a trénování 
vedoucích v nově vznikajících perských komunitách 
po celém Rakousku. 

Každý den vidíme, jak Bůh přivádí nové děti do svého 
království. Pokud chcete podpořit tento projekt, můžete 
přispívat prostřednictvím Nadačního fondu Nehemia. 

Svou pomoc můžete zasílat na č. ú. 1057340/2060, v. s. 
2302. Děkujeme za vaše modlitby a finanční pomoc. 

Tři nádherné dny věnované lidem 
vykořeněným ze svých domovů. Čas 
pro potěchu srdce, duše i ducha. 

Projekt Persie 
Stanislav Bubik
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Motivace. Už několik let jezdí můj otec (Karel Fridrich)
do Afriky a bere s sebou týmy, aby spolu pomáhali 
misionářům a místním křesťanům, a já jsem jeho cesty 
vždycky se zájmem a modlitbou sledovala. Pak se rozhodl 
vzít do Tanzanie mamku a nejmladší sestru Sašu, aby jim 
ukázal, co vlastně v Africe dělá. A také aby Saše ukázal 
žirafy. Rozhodla jsem se k nim přidat a měla jsem k tomu 
extra motivaci. 

Na misijní konferenci v Kralupech jsem se setkala se 
sestrami Drotleffovými. Jedna z nich, Tina, je vedoucí 
v dětském domově v Morogoro. Tehdy jsme se bavily o 
tom, že by stálo za to využít zkušenosti s šitím, a naučit 
něco vychovatelky v dětském domově (mamas). 

nadšení pro šití. Protože jsme nevěděli přesně, jak 
to bude vypadat, jeli jsme do Afriky vybavení jehlami, 
nitěmi, háčky, přízí a olejem na šicí stroje. K tomu jsem 
přihodila ústřižky látek a papírové šestiúhelníkové 
šablony. Ty se mi nakonec hodily nejvíc, protože jsem 
místní mamas a některé děti během odpolední učila, jak 
používat papírové šablony na techniku patchworku, který 
se dá šít ručně. Děti to celkem rychle vzdaly, ale mamas 
šití nesmírně bavilo a byly rády za novou činnost pro 
volný čas, jinak jsou totiž hodně zaměstnané péčí o děti 
a prací kolem nich. Byly odhodlané v šití pokračovat i po 
našem odjezdu, tak uvidíme, jak to dopadne.

opravené stroje. Taťka mezitím opravil šicí stroje a 
mamka mu je testovala, čímž udělali velikou radost míst-

ním dobrovolnicím, které tu a tam potřebují něco zašít, 
ale každá švadlena zná situaci, kdy sedí za šicím strojem a 
spodní nit se začne sukovat nebo se horní nit trhá… takže 
šicí stroje byly zprovozněny a mamka mohla pomoct 
zkrácením dlouhých závěsů, prostě věci, na které 
v běžném provozu dětského domova není čas.
 
Rozhodně to byla skvělá zkušenost. Viděli jsme ob-
rovské nasazení, s jakým se místní mamas a německé 
dobrovolnice starají o děti. Taky jsme viděli práci našich 
a dalších pracovních týmů, které pomáhají, aby dětský 
domov dobře fungoval… Koneckonců během té doby tať-
ka stihl zabetonovat nový chlapecký záchod, obložit ho a 
připravit na pokládání dlažby. 

No, a nakonec jsme viděli i vytoužené žirafy a zjistili, že 
když dojde na věc, tak si české děti nezadají v ušmud-
lanosti s africkými… 

Nf Nehemia již pátým rokem pořádá pracovní výjezdy do 
různých zemí světa. Pokud byste se rádi jakkoliv zapojili, 
kontaktujte naši kancelář office@nehemia.cz.

Šití - extra 
motivace
v Tanzanii

Kateřina Fridrichová

Praktická pomoc ženám v Tanzanii. 
Která žena by v domácnosti neocenila 
funkční šicí stroj a nápady, kterak využít 
zbytky látek?

Pokud máte touhu podpořit některé pracovní výjezdy, použijte 
prosím číslo účtu 1057340/2060, v. s. 3000.
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V Nehemii se již několik let modlíme za nezasažené náro-
dy. Modlíme se za nové misijní pracovníky, kteří by násle-
dovali výzvy předložené Ježíšem: Jděte do celého světa...

Střední Asie je jedním z regionů, kam putuje nejmenší 
počet křesťanů. Zároveň na jejím území žije velké 
množství etnik bez přístupu k evangeliu. Do jejich 
jazyků není přeložena ani část Bible a na jejich území 
dlouhodobě nepracují žádní křesťané.

Od června roku 2017 se misijní práci ve Střední Asii 
věnuje nový misionář. To je pro nás povzbuzením a 
vyslyšenou modlitbou.

Vzhledem k povaze, činnosti a souvisejícím rizikům neu-
vádíme jméno a konkrétní lokality, kde práce probíhá.

Geografie: Střední Asií se rozumí několik zemí, konkrét-
ně Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, 
Uzbekistán, Ázerbajdžán, Arménie a Gruzie.

Popis projektu: Vyslání misionáře je výsledekem více 
než dvouletého procesu a intenzivních příprav. V součas-
né době probíhají práce v různých lokalitách Střední Asie 
zaměřené na různá etnika. Zvýšený zájem je především 

o nezasažené národnostní skupiny. Cílem projektu je 
otevírání příležitostí pro další pracovníky a spolupráce a 
podpora místních křesťanských skupin a jednotlivců.

několik slov misionáře ve Střední Asii: Začít pracovat 
mezi nezasaženými národy je naplněním mého život-
ního snu. Vedla k tomu dlouhá cesta, roky zkušeností 
v různých profesních oblastech, ve službě v místním 
sboru i v zahraničních aktivitách. Věřím, že si mne 
s rodinou Pán Bůh pro tuto práci celé roky připravoval. 
To nejnáročnější nás ale teprve čeká.

Mou touhou je vidět cílenou evangelizační práci 
křesťanů v místech, kde dosud taková činnost prakticky 
neexistovala. A věřím, že z našeho národa „Pán žně“ 
povolá a vyšle mnoho křesťanů. V tomto bych jim byl rád 
ve Střední Asii pomocníkem a průvodcem. Zároveň bych 
se rád stal kontaktní osobou pro všechny, kdo o Střední 
Asii uvažují, modlí se za ni nebo vnímají, že je Pán Bůh tím-
to směrem vede. V tomto směru nabízím možnost přidat 
se ke mně na některou z cest s cílem poznat některý 
region, místní život i možnosti dlouhodobé práce.

Pokud byste rádi podpořili službu misionáře ve Střední 
Asii, můžete jej finančně podpořit prostřednictvím čísla 
účtu NF Nehemia 1057340/2060, var. symbol 2305.

Sáhnout si na uprchlíka

Hledáme partnery pro práci ve Střední Asii 
a také schopné a odvážné jednotlivce.

Ceský misionár pro Strední Asiiˇ ˇ

Střední ASie

Felagunt
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nikolaj Kobzev 

nabídka spolupráce s místními sbory a jednotlivci

1. Hledáme partnery pro práci ve Střední Asii. Pokud 
vnímáte povolání nebo zájem o tento region, kontaktuj-
te kancelář Nehemia pro více informací.

2. Rád přijed s misijním slovem na nedělní nebo jiné 
shromáždění v době, kdy nejsem v zahraničí.

3. Pro hodnocení misijních příležitostí hledáme schopné 
a odvážné jednotlivce, kteří by se připojili na některou 
z cest. Podmínkou je doporučení vašeho duchovního. 
Hledáme lidi rozumějící a pracující v různých technických 
i humanitárních oborech, profesionály, podnikatele i VŠ 
studenty. Vítáme i zájem duchovních, kteří by uvažovali o 
partnerství s některým sborem v Asii.

Zájemci o spolupráci, pište na e-mail office@nehemia.cz 

Naše rozhlasová stanice MCC si za dobu své existence 
získala přízeň mnoha lidí, a obzvláště v dnešní neutěšené 
době přinesla lidem nejen povzbuzení a útěchu, ale i 
pravdu a naději. Chtěli bychom se nyní s vámi podělit o 
dvě svědectví z našeho rozhlasového vysílání „Od srdce 
k srdci“, které za posledního půl roku oslovilo a pomohlo 
mnoha severoosetinským obyvatelům. 

náš stálý posluchač Aslan zavolal do přímého vysílání 
a sdílel se s námi o jedné rodině s osmi dětmi, která se 
před oslavou Vánoc ocitla v nouzi. Manžel přišel o část 
svého příjmu a manželka jako žena v domácnosti žádný 
příjem neměla. Po nějaké době jsme zjistili, že na tuto 
situaci zareagoval neznámý muž, který rodině nakoupil 
dárky a navíc vše potřebné ke štědrovečerní večeři. Pro 
otce osmi dětí to byl skutečný zázrak. Později přiznal, že 
v Boha moc nevěřil, přesto však vyslal jednu zoufalou 
modlitbu k Bohu a v ní Bohu slíbil, že udělá cokoliv, jen ať 
spolu s dětmi můžou uspořádat slavnostní hostinu. A Bůh 
jeho modlitbu vyslyšel. Celá rodina prožívala neskutečnou 
vděčnost a jejich srdce se otevřela i směrem k Bohu.

Praktická pomoc. Jiný den nám opět do rádia volala 
žena. Protože má velkou rodinu, kterou není schopna 
sama zajistit, poradili jí místní lidé, ať zkusí zavolat do 

našeho pořadu „Od srdce k srdci“. Ve svém příběhu 
zmínila, že má hudebně velmi nadané děti, ale jako 
samoživitelka na jejich rozvoj nestačí. Tento životní 
příběh se dotkl zaměstnankyně sociálního oddělení, 
která dětem koupila klavír a nějaké hračky. Nebyla však 
jediná, svou pomoc nabídli i jiní  lidé, někteří koupili dě-
tem harmoniku a trumpetu, jiní zase nakoupili potřeb-
né věci do školy, a navíc dostala i plynový sporák. My 
z rádia jsme jí ke všem darům přidali i Bibli, která nyní 
ovlivňuje její život. Vidíme, jak její víra neustále roste a 
s ní i láska k Bohu. 

Jsme rádi, že naše rádio pomáhá lidem, už nejsme jen 
hudebním kanálem, ale přinášíme odpovědi na tíživé 
otázky života a navíc jim nabízíme možnost se se svými 
problémy sdílet veřejně. Lidé na ně často reagují, a 
tak si pomáháme navzájem. Mimo praktickou pomoc 
a povzbuzení přinášíme lidem také evangelium, které 
proměňuje lidské životy. 

Misie Milosrdenství, skrze kterou 
pomáháme projektem Kráva do každé 
rodiny, pomáhá také prostřednictvím 
rozhlasového vysílání. 

Rádio MCC
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Škola chval v Iráku
Je mi velkou radostí, že se s Vámi mohu opět touto formu 
sdílet o událostech, které nás doprovázely na naší misijní 
cestě do Iráku. 

Propojení. Jedna z mnoha věcí, za kterou jsem Bohu 
vděčný, je, že můžeme být navzájem propojeni skrze 
Ducha, kterého nám Ježíš zanechal, než vystoupil zpět k 
Otci. Během našeho výjezdu jsem tak mohl více pocítit, 
jak jste za námi stáli v modlitbě a ve slově povzbuzení, 
které se nám v oněch dnech staly oázou radosti.

Byl to náš již v řadě druhý výjezd do Bagdádu. Byli jsme 
opět pozváni místním pastorem, abychom uspořádali 
krátkou školu chval a pomohli jeho týmu chváličů v rozvo-
ji dovedností a duchovní propojenosti. Měli jsme také tu 
čest opět navštívit stejný uprchlický tábor, kde jsme před 
rokem již byli a navázali vztahy s tamními muslimy. Jedna 
z našich vizí byla také natočit album s arabskými chválami, 
které by byly volně dostupné pro arabsky mluvící křesťa-
ny v Evropě a také jako evangelizační materiál pro mi-
sionáře mezi muslimskými komunitami. Tento sen se nám 
naplnil a my se vrátili zpět s nahrávkami tamního zpěváka 
a v dohledné době by album mělo být dokončeno. Pokud 
byste o CD měli zájem, tak bude volně dostupné na 
našich stránkách www.sons-music.de. 

Jeden měsíc 
strávený mezi 
uprchlíky. Koncert 
v uprchlickém 
táboře a nové 
hudební CD 
s arabskými 
chválami.

v kempu 
nám povolili 
uspořádat 
koncert, tak 
jsme toho   
řádně využili.             

Jaro Féneš

irák

V Iráku jsme strávili mezi uprchlíky jeden měsíc v karava-
nu, kde jsme byli ubytováni, a mohli tak více vidět život 
těchto lidí, kteří přišli o mnohé během války v oblasti 
Mosulu. Tito lidé jsou velice pohostinní a srdeční. Během 
našeho pobytu jsme se s nimi mohli navzájem modlit 
a slyšet příběh, který je dovedl až na pozemek církve 
v Bagdádu, a tím poskytl ubytování v karavanech 
a prostředky k přežití na jejich nové cestě životem.
 
Začátek školy šel ztuha, a to převážně kvůli jazykovým a 
kulturním odlišnostem. Ovšem při modlitbách a spo-
lečném zápalu pro Boží věc se ledy prolomily 
a my mohli začít s bratrem Clemensem z Ně-
mecka a vedoucím YWAM Cheb Lukem z USA 
začít předávat to poselství, se kterým nás do 
Iráku Bůh doprovázel. Stále však vnímáme, že 
je potřeba více investovat do uctívání Hospo-
dina v této nádherné zemi našich Otců.

Byli jsme silně dotčeni svědectvím pastora, který tento 
sbor založil před 25 lety jako podzemní církev a byl za to 
uvězněn. Měl být popraven, ale Bůh ho zázračně vytrhnul 
z vězení a on dodnes slouží s celou svou rodinou ve své 
rodné  zemi. Věří, že je potřeba po válce více investovat 
do obnovy země a přínosu pravdy o Božím království. 
Jeho syn je vystudovaný zubař a spolu založili kliniku, 
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kde zdarma ošetřují lidi bez prostředků, a také je záro-
veň vedoucím chval ve sboru. Danny s námi minulý rok 
cestoval po evropských uprchlických táborech, kde jsme 
ho jako kapela doprovázeli v arabských chvalách. Byl to 
úžasný čas Boží přítomnosti a hlubšího pochopení stře-
dovýchodní mentality. Samotným zázrakem pro nás byl 
proces získání víza pro Dannyho, do čehož se žádostí na 
vízový odbor zapojil i modlitební dům v Herrnhutu. Pokud 
je to v Božím plánu, tak tento rok bychom chtěli turné po 
táborech v Evropě uspořádat znovu.

Koncert v uprchlickém táboře. Během naší služby v Iráku 
jsme měli příležitost navštívit uprchlický tábor, kde místní 
církev každý týden přiváží potraviny pro muslimy, kteří 
jsou státem ponecháni bez prostředků k přežití. Podmínky 
tohoto kempu jsou velice prosté a lidé zde žijí v počet-
ných rodinách bez výhledu na budoucnost. Imám tohoto 
kempu nám povolil uspořádat koncert, aby se lidi mohli 
trošku uvolnit od neustálého napětí. A tak jsme příleži-
tost řádně využili a zpívali Bohu chvály v jiných jazycích 
a vyhlašovali svobodu a Boží blízkost. Měl jsem velikou 
radost, že si nás lidé pamatovali z minulého roku a velice 
nadšeně a s radostí nás vítali. Bylo pro ně nepochopitelné, 
proč jsme pro ně z Německa přijeli hrát hudbu, když jejich 
snem je dostat se právě do Evropy. 

Zdravotní komplikace. Jak to už tak bývá, dostavila se 
i duchovní opozice. Druhý týden našeho pobytu jsem 
pocítil silnou bolest v břiše a cítil jsem, jak mě bolí u srdce. 
Upadl jsem na zem a ztratil vědomí. Když jsem se probral, 
celý jsem se třásl a bylo mi opravdu hodně zle. Byl jsem 
tak slabý, že jsem si nemohl zavolat pomoc, a tak až po 
nějakém čase mě Clemens našel ležícího na podlaze 
v karavanu. Okamžitě volal pastorovi a odvezli mě do 
nemocnice. Po prohlídce doktorem mě okamžitě převezli 
na sál a vyoperovali mi prasknutý apendix. Doktor mě po 
probuzení s údivem informoval, že nechápe, jak je možné, 

že jsem to přežil, 
protože infekce 
z prasklého 
apendixu byla 
veliká, přesto 
nenapadla 
žádný z mých 
orgánů ani 
se nedostala 
do krve, díky 
čemuž jsem 
přežil. Věřím, že 
modlitby a Boží 
plán pro můj 
život nedovolily, 
abych předčas-
ně odešel. 

Nakonec to bylo 
velikým svědec-
tvím pro nás 
všechny a poslední den před odjezdem zpět do Německa 
jsme Boha uctívali chválami při nedělním shromáždění.
 
Na svých cestách po různých zemích v Evropě a i mimo 
ni můžu vnímat jednu potřebu, která je společná v každé 
kultuře či národnosti. Lidé potřebují být přijati a poznávat 
tak skrze naše životy tu nezměrnou šířku, hloubku i délku 
Boží bezpodmínečné lásky.  

Chci vám všem poděkovat a povzbudit vás, abyste i 
nadále věřili, že Bůh má nade všemi národy svou ruku a 
jeho dílo se koná, i když to často nevnímáme či nevidíme.
Vaše podněty můžete také psát na jaythem@gmail.com. 

Službu Jara můžete podpořit prostřednictvím 
čísla účtu 1057340/2060, v.s. 2304.

Posledních 5 volných detí 
Na začátku roku jsme se rozhodli ve městě Jimma v 
Etiopii zvýšit počet podporovaných dětí ze 100 na 120. 
Naši pomoc se snažíme poskytovat těm nejchudším 
dětem, které žijí v neúplných rodinách, nebo případně 
jsou jejich rodiče vlivem nemoci bez práce. (Mnoho z 
nich je postiženo malomocenstvím.) Těmto rodinám by-
chom rádi podali pomocnou ruku a zajistili jejich dětem 
vzdělávání i základní lékařskou pomoc.

Díky vašemu zájmu nám zbývá už jen pět volných dětí. 
Pokud byste se rádi do této podpory zapojili, kontaktujte 
prosím naši kancelář office@nehemia.cz nebo zavolejte 
na tel. číslo 595 173 715. Rádi vám zašleme konkrétní 
informace o dítěti a také jeho fotografii.

Měsíční podpora jednoho dítěte stojí 500 Kč. A za ně 
děti získávají školní uniformy, školní pomůcky včetně 
batohů, základní zdravotní péči a potravinovou pomoc.

Miroslava Cásková
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MAX 
SCORE  
= 83.3

MAX 
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= 16.7
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= 100
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WORLD WATCH LIST 2018 // RANKING METHODOLOGY

“Not many organizations 
focus on those holding  
ministry positions in areas  
of persecution, but Open 
Doors has blessed us by  
making us a priority.  
Thank you from the bottom 
of my heart.”

Sri Lanka
“We don’t have any words to 
say except thank you. When 
my husband was in prison, 
you prayed for us and helped 
us. You remembered us.”

Laos

High PersecutionVery High PersecutionExtreme Persecution

1  North Korea
2  Afghanistan
3  Somalia
4  Sudan
5  Pakistan
6  Eritrea
7  Libya
8  Iraq
9  Yemen

10  Iran

11  India
12  Saudi Arabia
13  Maldives
14  Nigeria
15  Syria
16  Uzbekistan
17  Egypt
18  Vietnam
19  Turkmenistan
20  Laos

21  Jordan
22  Tajikistan
23  Malaysia
24  Myanmar
25  Nepal
26  Brunei
27  Qatar
28  Kazakhstan
29  Ethiopia
30  Tunisia

31  Turkey
32  Kenya
33  Bhutan
34  Kuwait
35  Central African Republic
36  Palestinian Territories
37  Mali
38  Indonesia
39  Mexico
40  United Arab Emirates

41  Bangladesh
42  Algeria
43  China
44  Sri Lanka
45  Azerbaijan
46  Oman
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48  Bahrain
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50  Djibouti
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5
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15
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12 11

16
1919

27
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29

36

20

26

41

21

24

30

33

18

32
23

37

42 34

43

50

39
47

48

46

49

28

40

44

38

31

35

22

The World Watch List uses data from Open Doors fieldworkers and independent experts to track the deep structures 
of persecution. It measures the degree of freedom a Christian has to live out their faith in five spheres of life—private, 
family, community, national and church life—plus a sixth sphere measuring the degree of violence. 

 The data is translated into points and countries are ranked accordingly. The list is independently audited by the 
 International Institute for Religious Freedom.

Degree of pressure in five 
 spheres of Christian life

Amount of violent incidents 
 against Christians and the Church

“What happens when God is 
changing the country from 
the inside out? The forces  
of darkness will resist.  
If you look with human eyes, 
then your prayers made the 
situation worse. But if you 
look with spiritual eyes, you 
should be joyful.”

A CHRISTIAN FIELDWORKER  
WHO SERVERS IN NORTH KOREA* Representative names and photos used for security

JIK*, THE WIFE OF A PASTOR IN LAOS  
WHO WAS UNJUSTLY IMPRISONED

PASTOR DINESH,  
A CHRISTIAN IN SRI LANKA

North Korea

The Persecution of Christians

Family life

Community life

Church life Violence

Max score  
per sphere  
= 16.7

National life

Private life

Max score = 16.7

25

45

OpenDoorsUSA.org/WWL

Pronásledování není pro člověka vůbec jednoduché. 
Bohužel však nemálo křesťanů každodenně čelí ve 
světě nejrůznějším tlakům i hrozbám smrti.  Organizace 
Open Doors i tento rok zpracovala nové statistiky. Kéž 
nás tyto údaje vyburcují přinejmenším k modlitbám za 
ty, kteří zoufale hledají pomoc či útočiště, nebo naopak 
odvahu a sílu udržet svou víru a sdílet ji dál. 

Aktivní a živá církev. Index světového pronásledování 
je více než jen seznam, jednak vám pomůže v mod-
litbách za pronásledovanou církev, ale také umožní 
hovořit o těch, jejichž hlas je umlčen. Máte šanci pod-
niknout kroky na pomoc těm, kteří potřebují lásku 
a podporu. Velkou pravdou je, že pronásledovaná cír-
kev není přežívající církví, ale církví, která je aktivní 
a živá. V těchto 50 zemích - a v mnoha dalších - 
křesťané odvážně demonstrují Boží království.

více než 200 milionů věřících v 50 zemích světa čelí 
díky své víře velkému a těžkému pronásledování.
Více než 3 000 křesťanů bylo v loňském roce za svou 
věrnost zabito, což je dvakrát více než v předchozím období.
Všech 11 zemí světa ze světového indexu World Watch List 
je dnes považováno za místa extrémního pronásledování - 
to je více zemí než za posledních 26 let World Watch List

Severní Korea je opět číslo jedna. Již sedmnáctým 
po sobě jdoucím rokem je Severní Korea, co se týče 
křesťanství, nejnebezpečnějším místem na světě. Tra-
gické však na tom je, že další země ji dohánějí. Pouhé 
tři body ji oddělují od Afghánistánu a Somálska. 

Hinduismus v Indii se rozšířil do Nepálu, který je nyní 
na 25. místě. Budhismus je zdrojem pronásledování 
pro křesťany na Srí Lance, v Bhútánu a Myanmaru. 

Pronásledování krestanu ve svete a 
modlitba, která nezná hranic!

ˇ ˇo

Miroslava Cásková

1.Severní Korea
2. Afghánistán
3. Somálsko
4. Súdán
5. Pákistán
6. Eritrea
7. Libye
8. Irák
9. Jemen
10. Írán

11. Indie
12. Saudská Arábie
13. Maledivy
14. Nigérie
15. Sýrie
16. Uzbekistán
17. Egypt
18. Vietnam
19. Turkmenistán
20. Laos

21. Jordánsko
22. Tádžikistán
23. Malajsie
24. Myanmar
25. Nepál
26. Brunej
27. Katar
28. Kazachstán
29. Etiopie
30. Tunisko

31. Turecko
32. Keňa
33. Bhútán
34. Kuvajt
35. Středoafrická rep.
36. Palestinské osady
37. Mali
38. Indonésie
39. Mexiko
40. Spojené arabské em.

41. Bangladéš
42. Alžírsko
43. Čína
44. Srí Lanka
45. Ázerbájdžán
46. Oman
47. Mauritánie
48. Bahrajn
49. Kolumbie
50. Džibuti

´
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Svět

Islámský stát, který sídlí v Sýrii a Iráku, hledá nové 
domovy. Snaží se proniknout do Turecka, Egypta a 
Libye. Bohužel i v Bangladéši začíná IS dominovat a na 
Filipínách se jistá skupina inspirovaná IS zmocnila města 
Marawi. Jejím cílem jsou hlavně křesťané.

Radikální islám se zakládá také v Africe. Zatímco násilní 
džihádisté i nadále napadají křesťany na místech jako je 
Egypt, Keňa  a Nigérie, i mnohé další muslimské většinové 
země legitimují (indikují) radikálnější modely islámu. Výs-
ledkem je, že křesťané na  místech jako Súdán, Somálsko a 
Tunisko nemají prakticky žádný prostor k vyjádření své víry.

Ženy jsou snadným cílem. Násilí založené na pohlaví 
je i nadále zbraní namířenou proti křesťanům. Zná-
silnění, únosy a vynucená manželství jsou děsivě častá 
v místech jako je Pákistán, Egypt, Nigérie, Středoafrická 
republika,  a dokonce i Keňa a Indie. 

Ale navzdory všemu tomu jsou i dobré zprávy. V něk-
terých zemích, jako je např. Tanzanie, se situace zlepšila. 
V Sýrii a v Iráku byly některé oblasti osvobozeny od IS a 
dalších militantů, což znamená, že se křesťané mohou 
vrátit do svých domovů.

Připojte se k tajné síti open doors a k pravidelným 
modlitbám nf nehemia.

Bohužel pro tyto věřící je pronásledování každodenní 
výzvou, a proto, aby mohli dále pevně stát a obstát, 
potřebují naši podporu. Ve více než 50 zemích světa 
podzemní sítě Open Doors zprostředkovávají těmto 
věřícím Bible i křesťanskou literaturu, teologickou 
přípravu, nouzovou pomoc, post-traumatickou péči, jak 
uživit sebe a rodinu, a nabízí také poradu advokátů.

Přemýšlíte o spojení s celosvětovou podzemní sítí, 
která přináší naději a sílu pronásledovaným křesťanům 
po celém světě? Vaše pravidelné modlitby a dary by 
mohly skutečně pomoct křesťanům, kteří čelí extrém-
nímu pronásledování, a otevřít jim dveře pro dlouhodo-
bou podporu. Každý měsíc rozesíláme prostřednictvím 
e-mailu náměty k modlitbám za jednu pronásle-
dovanou zemi a jeden národ nezasažený evangeliem. 
Připojíte se? Pište na office@nehemia.cz 

Zdroj: www.opendoors.uk

Pronásledování krestanu ve svete a 
modlitba, která nezná hranic!

Čtyři možnosti. Věřící z nejnebezpečnějších oblastí čelící 
krutému pronásledování se často musí rychle rozhod-
nout, jak zareagují. Buď se budou skrývat, a tak přežijí 
(např. v Afghánistánu), nebo se jako církev zaregistrují 
a podřídí státu, což do jisté míry omezuje jejich působení 
(např. v Číně). Další variantou je utéct a zůstat naživu 
(např. Somálsko). Jakmile totiž noví křesťané přestanou 
navštěvovat mešity, do pár týdnů o vás vědí. Pokud 
nechcete zemřít, utečete. Poslední variantou je zůstat 
a zemřít. Jsou země, kdy vám nezbývá nic jiného než 
čelit smrti. Evangelium je však pro tyto věřící tak 
mocné a silné, že je ani smrt či pracovní tábory 
nezastaví.

Bratr Andrew – zakladatel open doors. Naše 
modlitby se dostanou všude, i tam, kam osobně jít 
nemůžeme. Pro modlitbu neexistují žádná fyzická 
omezení. Modlitba se dostane i přes tu nejtlustší 
zeď, přes jakékoliv hranice, žádné dveře pro ni 
nejsou dost pevné a žádná věznice ji nezadrží. 

Uvědomili jsme si, že Bůh mobilizuje křesťany za 
hranicemi naší země a vybízí je k modlitbám za 
naši zem a motivuje je k finanční podpoře.

Jsme ohromeni skutečností, že nás Bůh tak moc 
miluje, že si používá další bratry a sestry, aby nás 
podporovali. A přitom jsme je nikdy neviděli. 

Z hloubi našich srdcí vám děkujeme! Věřící 
z nejpronásledovanější země na světě.

„Nemám slov, abych vyjádřila vděčnost. Když byl můj 
manžel ve vězení, modlili jste se za nás. Nezapomněli 
jste na nás." (Pastorova žena z Laosu, jejíž manžel byl 
neprávem uvězněn.) 

Zdroj: www.opendoors.uk

Ani ostnatý drát ani 
vezení ji nezastaví...ˇ
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václav bednář

Redaktor  Miroslava Cásková
Korektury Břetislav Dršťák
Adresa redakce Nehemia Info  
 Selská 29, 736 01 Havířov-Bludovice 
 Česká republika
telefon 595 173 715 
e-mail office@nehemia.cz
ředitel Leoš Cásek, DiS  
 lcasek@nehemia.cz 
Kancelář Miroslava Cásková, DiS 
 mcaskova@nehemia.cz
Účetní Danuše Bednářová 
 dbednarova@nehemia.cz
Web www.nehemia.cz 
Facebook facebook.com/NehemiaCZ 

V Daruvaru, desetitisícovém městě v Chorvatsku, začíná-
me třetí rok naší služby a pomoci malému letničnímu 
sboru. Žije zde početná skupina krajanských Čechů. 
Pomalu všichni zde mají své kořeny již za dob Rakousko 
- Uherska. Vytvořili si zde svůj specifický jazyk, kterému 
zde říkají „Pemština“ a Čechům „Pémci“.

V loňském roce mládež z našeho sboru nám pomáhala 
zviditelnit daruvarský sbor, kdy jsme dělali pár evange-
lizačních akcí. Přes počáteční skepsi, že nevěřící lidé ne-
přijdou do církve, na poslední grilovací párty přišlo přes 
60 lidí. I v tomto roce chceme pokračovat v podobném 
duchu evangelizací, kdy chceme pozvat známé a přátele 
sboru na nějakou párty, kdy jim v přátelském duchu 
chceme říci o naději, kterou máme v Ježíši.

Služba lidem u kávy. Jako milovník dobré kávy používám 
kavárny k navazování či prohlubování vztahů a rovněž 
i ke zvěstování evangelia. Centrum Daruvaru je poseto 
různými kavárnami, takže míst, kam si zajít a v klidu si 
povídat, je dost. 
S paní novinářkou Alenou z českého krajanského ča-
sopisu Jednota jsme šli na kávu, mluvili jsme o našich 
rodinách, byznysu. Měli jsme dobrý čas mluvit o naší 
službě zde v Daruvaru i o Ježíši.
Za pár dní jsem měl setkání s dívenkou Monikou, taky 
Češkou, která studuje střední školu v Pakraci. Mluvili 
jsme spolu o spoustě věcí, o škole, rodině i budoucnosti, 
ale i o církvi a o Ježíši.

to vás k nám poslal sám Bůh. Na konec dubna připra-
vuji návštěvu taneční skupiny King's Kids z olomouckého 
sboru Apoštolské církve. Budou vystupovat v místní 
základní škole J. Á. Komenského pro sedmáky a osmáky. 
S programem vystoupí i v Mateřské školce Ferdy Mra-
vence. Vedoucí skupiny Petra byla dva měsíce v jedné 
exotické zemi, tak mě napadlo, jestli neudělat v městské 
knihovně besedu. Přišel jsem s lákavou nabídkou za kni-
hovnicí paní Fanynkou, ta zkontrolovala kalendář a řekla, 
že musíme zajít za paní ředitelkou, které jsem vysvětlil 
svou nabídku. S radostí nabídku přijala, a paní Fanynka 
najednou říká, to vás k nám poslal sám Bůh. 

doris – nová překladatelka. Stále neumím tak dobře 
chorvatsky, abych si troufl na těžší kázání bez překladate-
le. Již 2x jsem kázal chorvatsky, ale nebylo to ono, zvláště 
když chcete jít do hloubky Božího slova. U nás ve sboru 
mě vždy překládá pastorova žena Anička, ale tehdy pra-
covala, takže mě překládala budoucí snacha bratra

Tretí rok 
v Daruvaru

Borise Doris, která umí česky. Doris u nás ve sboru nikdy 
nebyla, chodí pravidelně do katolické církve, ale to jsem 
se dověděl až po jejím příchodu. Z jedné strany jsem měl 
obavy, jaké to bude, ale z druhé strany jsem si říkal: dob-
rá a nová zkušenost. Téma bylo trochu těžké, mluvil jsem 
o tom, že vírou jsme spaseni a ne tradičními obřady, 
s čímž nakonec i ona souhlasila. Bylo to velmi dobré. Ať 
se Pán dotkne jejího srdce a je zachráněna pro věčnost.

návštěva u Jureho v Rovinji. Loni jsem poprvé nejen na-
vštívil, ale se i vůbec poprvé setkal s misionářem Jirkou 
Dohnalem a jeho překrásnou rodinou u nich v Rovinji. 
Říkal jsem si, že by bylo dobré udělat takovou tradici 
a zajet si vždy na pár dní odpočinout, zaplavat si v moři, 
poklábosit o chlapských věcech, a hlavně se modlit za 
naši společnou službu v Chorvatsku. Plavky jsem si vzal 
s sebou, ale zase jsem zapomněl, že je únor a že kromě 
ryb a racků se v tuto dobu nikdo v moři nekoupe.
Užil jsem si Boží přízně, kterou mě tato rodina zahrnula. 
Doopravdy si to u nich užívám, a jsem vděčný Pánu za 
ně, za jejich službu ztraceným lidem i za jejich péči vě-
novanou unaveným pastorům a služebníkům.
Tímto bych vám zároveň chtěl předat srdečné pozdravy 
od Jirky a Katky Dohnalových, rovněž od Mirka a Aničky i 
bratří a sester z Golubinjaku a Garešnice. 

Službu v. Bednáře můžete podpořit 
prostřednictvím č. ú. 100 113 352/0300 
(ČSoB), nebo 1057340/2060, v.s. 2101
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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

quaNtuM SoLIDuM 
Projekty Nehemia  
a variabilní symboly:
1000 HuMAnitáRní PRoJeKty
1001 Fond náhlé pomoci
1002 Humanitární sbírka na Irák
1003 Lékařská pomoc dětem
1004     Perské Bible - Írán
1009 ukrajina – uprchlíci  
1010     Srbsko - uprchlíci
1101 Kavkaz – kráva do každé rodiny
1120 ukrajina – dětské domovy
1202 Děti Etiopie – Kofele
1203 Děti tanzanie – Masajové
1204 Děti Etiopie – Jimma
1301 Severní Korea – pekárna
1302 Čína - vodovod
1303 Čína - humanitární pracovníci

2000 MiSionáři
2101 Chorvatsko – Václav Bednář
2102 David Symon
2301     asie - Vretonkovi  
2302 Misijní práce mezi persky mluvícími lidmi
2303 Wojnarovi
2304 Jaro Féneš
2305 Felagunt - misie ve Střední asii
2501 thomas a Marcela Hemphilovi
3000 PRoJeKty PRAKtiCKé PoMoCi
3205     Pracovní výjezd na Sibiř
3301 Izrael – obnova lesů na Karmelu
4000 RoZvoJ KRátKodoBé MiSie
5000 PodPoRA náR. CíRKví A PAStoRů
5101 ukrajina – pastor Pavel Golub
5102 ukrajina – podpora romských pastorů

5103 ukrajina – pastor Konstantin Melnik
5104 Chorvatsko – Dohnalovi
5201 Etiopie – evangelisté tFM
5202     Etiopie – farma
5203     Etiopie – Bible 
5301 Čína – Bible pro Čínu
5302 Jakutsko – Ilja a aňa
6000 SPRávA PRoJeKtů A PRovoZ oRGAn.
6004 Neurčené dary
6410 Mzdy a dotace na mzdy
6412 Mzda Leoš Cásek
6413 Mzda Danuše Bednářová
6414     Mzda Miroslava Cásková
8000  SeRviSní PodPoRA MiSie
8104  Vzdělávací kurzy a akce
8201  Časopis Nehemia INFo

www.insia.cz

Chtěli bychom vám představit Davida Symona jako 
nového člena Správní rady NF Nehemia, který, jak věří-
me, bude posilou našemu týmu. David se zhruba před 
dvěma lety vrátil se svou ženou Irenou a dětmi z Bosny 
z Banja Luky, kde se společně věnovali vysokoškolským 
studentům a aktivně působili v místním sboru. Nyní 
David slouží v CBH Praha jako misijní pastor a dálkově 
studuje doktorské studium na Oxfordském  centru 
misijních studií. 
 
Zde je pár otázek…

Jak se nyní tobě a tvé rodině daří? Co tě těší a co ne?
Daří se nám dobře. Od léta 2016 žijeme v Česku a jsme 
tu rádi. Sice ještě pořád hledáme, kde se usadíme, 
občas nám doznívá zpětný (v mém případě) kulturní šok 
a chybí nám Balkán, ale těší nás, že můžeme pravidelně 
jezdit do Chorvatska, odkud pochází Irena, a do Bosny.

Jaká je před tebou největší výzva?
Určitě time management. Jsem táta malých dětí a 
pracuji na důležitém výzkumném projektu. Je pro mě 
výzva, jak si správně držet hranice, zvláště když se otvírá 
tolik zajímavých možností zapojení se v praktické službě.

Jak vnímáš stav české církve v oblasti misie? Co vidíš 
jako její největší výzvu?
Je tu podle mě velký potenciál, ale jen zčásti naplněný. 
Myslím, že máme malé sebevědomí ohledně vysílání 
misionářů. A také zde vnímám veliký strach z cizinců 
a z muslimů, ať už oprávněný či domnělý. 

Myslíš si, že lidé mají schopnost či možnost se do 
misie zapojit? 
Tahle otázka je pro mě taková nahrávka na smeč. 
Samozřejmě, že ano, jen myslím, že “možnost” je slabé 
slovo. Často mluvím o tom, že by každý měl hledat 
před Bohem svou roli v celosvětové misii, ať už se v ní 
zapojí on sám, nebo ji bude logisticky, finančně nebo 
modlitebně podporovat.
  
Co bys chtěl změnit, ať už v osobním životě nebo 
třeba v oblasti misie?
Rád bych za sebe rostl v trpělivosti a taky se učil mít 
víc milost s druhými i sám se sebou. V oblasti misie 
doufám, že budu moct svým dílem přispět do Nehemie 
jako vysílající misijní organizace. 

Dlouholetou spolupráci 
s Petrem Bartošem nyní 
vystřídá David Symon.

david Symon 

Nová posila 
do Správní 
rady Nehemie
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Kairos již poctvrté...

V lednu proběhl další kurz Kairos 
v Kolíně. Přečtěte si odezvy 
alespoň některých účastníků. 
třeba se příště zúčastníte i vy. 

ˇ

P. Bukáček Praktický, povzbuzující, osobně zaměřený 
kurz, kde má člověk prostor být s Bohem a přemýšlet nad 
důležitými duchovními pravdami a je také skvělým mís-
tem, kde člověk může hledat nasměrování pro svůj život. 

i. Jeřábková Kurz provede účastníka komplexním 
zhodnocením misie v minulosti, přítomnosti a navede 
na uvažování do budoucích let. Ať už na osobnější či 
obecnější rovině. 

J. Pustówka Ujistil mě v mé misijní vizi a také mi 
pomohl se zamyslet nad širším povědomím misie mezi 
mladými lidmi v církvi. Komplexní kurz k pochopení a 
vcítění se do tématu Bible a misie. 

H. Folwarczna Výborný. Povzbuzující. Mohla jsem více 
poznávat Boží srdce. Uviděla jsem velkou potřebu evan-
gelizace světa. 

K. Rybáriková Motivující, inspirující, mobilizující kurz, 
který nabízí vhled do problematiky misie. Tím vtahuje 
účastníky do potřeb světa i do biblického způsobu a 
smyslu života. 

H. Špoková Kurz vidím jako základ učednictví, a nevím 
a nechápu, jak to, že jsem to takhle neviděla ani 
neslyšela dříve. 

o. Moldanová Kairos - je čas na změnu. Je to skvělý „zá- 
žitkový“ kurz, který chytí vaše srdce pro misii. Přemýšlet 
o misii v širším kontextu. Misie není pouze otázkou jed-
notlivce na misijním poli, nýbrž zahrnuje i všechny další 
způsoby podpory – finanční, modlitební, partnerství… 

t. Janíček Kurz napomáhá probouzet ve věřících 
vědomí toho, že Velké poslání se týká jich samotných. 
Ukazuje na neoddělitelnost křesťanského života a mi-
sie. To se pokouší nejprve teologickým způsobem přes 
historické události šíření Slova až po současnou situaci 
a příležitosti v ní, až k osobním výzvám a praktickým 
radám, jak začít a jak pokračovat. Skvělý byl dosta-
tečný čas na osobní ztišení a rozvažovaní, a stejně tak i 
společné sdílení se ve skupinkách. 

J. Bort Je to úžasný nástroj k poznání Boha a misie. 
Ovlivnil mě ve všem. Propojilo mi to dohromady části, 
které jsem dříve spolu nespojoval nebo jsem v nich 
nehledal takový význam a spojitost. 

M. Kabátníková Kurz, který ve vás zažehne touhu po 
Velkém poslání, po naplnění Božího plánu pro každý 
národ a pro každé stvoření.

Š. Huňát Kurz, který originálním způsobem kombinuje 
vědomosti a praxi v interaktivním provedení. 

NEHEMIA  inFO 


