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Nadační fond KMS
Misijní oběžník (únor 2007)
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Voda života

se přeci jenom do vesnice dostali a to za rekordně krátký cestovní čas - 6 hodin cesty mořem. Návrat zpět se odehrál poměrně hladce,
protože jsme cestovali dosud nevětší lodí (výtlak 5 tun) a tak jsme „hravě“ přeskakovali i
1,5m vysoké vlny rozbouřeného moře.

K vodě života je v Písmu přirovnáváno Boží
Slovo. Pro manžele Pszczolkovy, kteří překládají Písmo v jihovýchodní Asii, se toto podobenství stalo velmi skutečným.
Po příjezdu z ČR na naši "základnu" pokračovalo cestovatelské dobrodružství. Nejprve se
nám nedařilo nalézt loď, která by nás vzala do
naší vesnice. A když už jsme měli přeci jen odjet, tak se z mých velmi bolavých zad (Kuba)
vyklubalo podezření na ledvinový kámen. V
místě, kde žijeme, není na podobné věci žádné
lékařské vybavení, takže jsme stáli před volbou,
zda opět cestovat zpět do nejbližšího velkého
města (tj. vzdálenost cca Praha - Brusel). Nakonec jsme se rozhodli, že se přidám ke skupině
učitelů cestujících na nejbližší sousední ostrov),
kde by snad měli provést alespoň některá vyšetření.
Cesta přes otevřené moře na motorovém člunu
měla trvat 4 hodiny. Asi po hodině cesty od pobřeží končí kontinentální šelf a mořské dno se z
několika metrů náhle propadá do neuvěřitelných
1500+ m. Je to místo, kde panují silné proudy a
hrozivé bouře. Před několika lety se jedna naše
místní spolupracovnice také vydala přes moře,
ale zastihla je takové bouře, že poničila loď a
posádka byla 5 dní unášena proudy neznámým
směrem. Po úpěnlivých modlitbách byli zachráněni, když narazili na jeden z ostrovů, kde
je našli místní obyvatelé. Při mojí cestě bylo naštěstí dobré počasí, ale náš člun byl přetížený a
proto pomalý a ke konci cesty se mu dokonce
porouchal jeden z motorů a tak se cesta protáhla
na 10 hodin. Celá úmorná cesta byla vyvážena
zážitkem na moři, kdy jsme zblízka míjeli skupinu delfínů a také jednou velrybu!
Vyšetření ukázalo, že se o ledvinový kámen nejedná a tak jsem s radostí spěchal domů, že se
přeci jen brzy dostaneme do vesnice. První
zprávu, kterou jsem se však od Barči dověděl
bylo, že jí vypadla plomba. Po všech následných
trampotách (objednali jsme si „pohotovostní
zubní výplň“ a tak ze mě bude brzy zubař) jsme

Jakub Pszczolka s místními přáteli
Hned po několika prvních dnech ve vesnici nám
bylo jasné, že pokud hodně brzo nepřijde období dešťů, tak toto místu bude velmi vážně trpět
nedostatkem vody. Většina umělých nádrží na
dešťovou vodu už byla vyčerpána, studny vyschly a lidé pro vodu musí chodit hluboko do
lesa. Navštívili jsme tyto prameny, tzv. „posvátná místa“, odkud lidé chodí čerpat vodu, ale
také obětovat nejrůznější předměty za různé potřeby (mince, talíře, jídlo, apod. za zdraví,
ochranu, zdar atd.). Přestože jsou vesnice nominálně křesťanské, jediným, skutečně praktikovaným a vyznávaným náboženstvím v každodenním životě je animismus či jím předefinovaná podoba křesťanství.
Po několika dnech dokonce i tyto prameny vysychaly. Lidé k nim často odcházeli v noci, aby
několik hodin seděli a čekali, až na ně přijde
řada a až se v prameni utvoří dostatek vody.
Veškerá takto sebraná voda byla velmi kalná a
museli jsme ji „filtrovat“ přes látku, abychom se
zbavili alespoň nejhrubšího smetí. Vodou se šetřilo, kde to šlo. Lidé často vyjížděli na loďkách
na vzdálenější ostrovy, aby si vodu navozili.
Jaká ironie: obklopeni mořem vody a ani kapka
k pití! Na posledních několik skutečně kritických dní, kdy jsme měli pitné vody tak maximálně na 5 dní, jsme vycestovali do nedaleké
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vesnice. V této vesnici, hovořící jiným jazykem,
pracují naši přátelé. Ve stejnou dobu se zde
navíc právě konalo setkání kazatelů a
církevních pracovníků Aru a tak jsme měli vynikající možnost sdílet se o výsledky práce našeho
týmu a předat je rovnou do pravých rukou. Z
této vodou dobře zásobené vesnice jsme si přivezli několik kanistrů pitné vody, které nám vydržely právě do příchodu prvního deště. Díky
Bohu za něj!

●

stanci atd. Problém je v tom, že rakouský zákon
nezná pro občany tzv. nových členských zemí
jinou možnost pobytu zde než jako turista (to je
na tři měsíce ročně) nebo s pracovním vízem
(které mi nedají). Ideální by bylo, kdyby se našel nějaký osvícený úředník, který by mi udělil
výjimku. Modlete se, prosím, aby se v té věci
stala Boží vůle a aby to nestálo moc času a energie.

●

Touha

Co bude dál?

Naši chorvatští misionáři manželé Pitzmosovi
zvažují v současné době svou další budoucnost.
Jirka o tom píše:

Verunka Hájková v rakouském Traiskirchenu
zažívá stále nové projevy Božího požehnání při
své službě uprchlíkům. Teď před ní ale vyvstal
velmi zdatný protivník: rakouský úředník.

Už několik let – zhruba od roku 2001, více či
méně úspěšně bojujeme s tím, abychom se finančně v Chorvatsku udrželi. Za poslední čtyři
roky se poměr mezi časem na církev a množstvím času stráveného vyděláváním peněz
rapidně zmenšil v neprospěch práce ve sboru.
Poslední dvě sezony intenzivně pracuje už i
Radka. Nedostatek času ke službě a tím vlastně

V Bad Kreuzen je jeden kirgizský bratr, který
sem přišel jako politický uprchlík a hledající
člověk. Když jsem ho viděla poprvé, zdál se mi
neuvěřitelně nervózní. Ale Duch Svatý k němu
začal mluvit skrze Písmo a stalo se, že tento
muž uvěřil. Od té doby je nejen klidnější, ale
dokonce se zdá pokojný a radostný a sám vyznává, že po velmi dlouhé době zase spí beze
strachu. Pokud je pravda to, co říká, kirgizská
revoluční vláda by se ho velmi ráda zbavila. Má
tady s sebou nejstarší dcerku, tři mladší děti se
skrývají s mámou někde v horách. Bylo by
krásné, kdyby Pán dal, aby se rodina zase setkala a našla místo, kde by mohli všichni v pokoji
žít.
Traiskirchenská čečenská komunita se nám poněkud tenčí – část lidí deportovali, ty šťastnější
transportovali do různých penzionů. S těmi, s
nimiž se podařilo navázat dobré vztahy, zůstáváme v kontaktu, ale ty kontakty na dálku
stojí spousty peněz. Nicméně je tady jeden starší
Čečenec s manželkou a dospělým synem na vozíku (dostal to při nějaké přestřelce do zad). Ten
táta je po mnoha stránkách obdivuhodný člověk
a mimo jiné se nám svěřil, že by chtěl být blízko
Bohu. Poté, co tady shlédl film Ježíš, si vyžádal
Bibli a nedávno nám řekl, že považuje Bibli,
kterou jsme mu dali, za Boží dar a odpověď na
svou prosbu, aby mohl poznat Boha víc. S takovými muslimy je opravdu radost mluvit.
Jinak – vyšší instance odpověděla na mou žádost o povolení zde být a pracovat coby
dobrovolník negativně. To znamená, že pošleme
další papíry a celá věc půjde k ještě vyšší in-

rodina Pitzmosových
i k naplňování poslání, proč jsme sem přišli, mě
opravdu hodně mrzí. Rozhodl jsem se i po
konzultaci s Radkou, že si postavíme jasnou
hranici. Pokud se nenajde výrazná finanční pomoc pro náš pobyt do konce dubna 2007, bude
to silný důvod pro to, abychom misii na čas přerušili. V současné době nám chybí zhruba dvě
třetiny celkové částky, kterou pro klidný pobyt
tady potřebujeme.
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Prosím, zvažujte před Pánem, zda i vy nemůžete
být těmi, kdo pomohou udržet Pitzmosovy na
misii. Pokud byste se chtěli zavázat k jejich
pravidelné podpoře alespoň na dobu jednoho
roku, kontaktujte naši kancelář. Děkujeme.

●

●

Ukončení projektu

Správní rada NF KMS na své schůzi 9.2. t.r.
rozhodla o ukončení podpory projektu 800 –
Misie ve Slovinsku (Böhmovi). Důvodem je
dlouhodobě nedostatečná komunikace ze strany
misionářů. NF KMS zdůrazňuje, že tím v
žádném případě nechce jakkoli zpochybňovat
samotnou práci manželů Böhmových ve Slovinsku.

Estonsko v nebezpečí

NF KMS podporuje také službu Tomáše Řeháka, ředitele české pobočky ACET, v zemích
bývalého Sovětského Svazu.

Naše současné projekty:

V Estonsku jsme s Jirkou Preisem sloužili na
konferenci baptistické církve ve městě Tartu. V
rámci této konference jsme měli seminář o
problematice HIV/AIDS. V Estonsku žije asi
1,35 mil. obyvatel a je zde více než 5600 HIV+.
Tato statistika je
velmi děsivá. V
přepočtu obyvatel na ČR by
tomu bylo tak,
jako kdyby už
nyní v ČR bylo
41.500 HIV+ lidí. Musíme si
uvědomit, že se
jedná pouze o
lidi, kteří už byli
na testech. Je to
Tomáš Řehák
jen špička ledovce. Odborníci
předpokládají, že těch lidí, kteří to o sobě nevědí, může být 5-10x více. Virus HIV se tu šíří
mnohem rychleji, než v jiných zemích bývalého
Sovětského Svazu.
Cílem našeho semináře bylo seznámit místní
křesťany s problematikou HIV/AIDS a motivovat je k spoluzodpovědnosti a prevenci. Setkali jsme se s jednou sestrou z Tallinu, která
jako jediná žena v Estonsku pracuje jako pastor
v baptistické církvi. Zároveň je ve vládním
programu boje proti HIV/AIDS. Domníváme se,
že by to mohla být klíčová osoba pro naši další
spolupráci.Na semináři jsme navázali osobní
kontakty s několika lidmi a nabídli jim naše semináře. Také jsme zde navštívili tři řádové sestry z Čech, které v Estonsku již 7 let pracují a
mají zde základní školu. Jejich práce je obdivuhodná.

Chorvatsko: manželé Dohnalovi (var. s. 200),
manželé Pitzmosovi (var. s. 210), manželé Kršiakovi (var. s. 220)
Keňa: Mešak Okumu (var. s. 600), podpora
chudých a sirotků v Keni (var. s. 610), auto pro
Mešaka (var. s. 650)
Rusko: manželé Slánští (var. s. 700), Tomáš
Řehák (var. s. 750)
Jihovýchodní Asie: manželé Pszczolkovi(WBT
CZ) (var. s. 820)
Česko (zakládání střediska Betelu): manželé
Tiší (var. s. 900)
Ukrajina: Pavel Faul - pomoc v Cholmovci
(var. s. 350), zapomenutí služebníci (var. s. 400)
Čína: Čínští misionáři (var. s. 1100)
Čečenští uprchlíci v Rakousku: Věra Hájková
(var. s. 1200)
Blízký východ: Věra (var. s. 1300)
Izrael: Alena Krausová (var. s. 1400)
krátkodobé výjezdy: var. s. 100
správa fondu: var. s. 010
K odběru modlitebních dopisů všech misionářů
se můžete přihlásit na naší mailové adrese
nfkms@cmail.cz
Finanční dary na misii můžete poukazovat na
účty u ČSOB Praha 1:
577 409 193 / 0300 (Kč)
577 409 003 / 0300 (USD)
s příslušným var. symbolem. Na přání vám rádi
zašleme složenky. Dary lze odepisovat z daňového základu. Pokud vás zajímá naše hospodaření, nahlédněte do našich výročních zpráv na
http://sweb.cz/misie/vyrocni_zpravy.html
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