
Pozdravujeme vás, drazí bratři a sestry!

Taková je služba, kterou jsme z Božího milosrdenství přijali, a proto se nevzdáváme. (2. Kor. 4; 1)

Žijeme s těmito slovy apoštola Pavla, denně děkujíce Bohu za Jeho milost, když vidíme, jak posouvá naši 
službu a otvírá dveře.

Bůh nám dal, jako rodině, zázračně zůstávat v Černé Hoře na 
misii. To znamená, že se o nás stará ve všem: dal nám dům, 
dal nám peníze, abychom ho spláceli, dal Andrejovi zaměst-
nání i služební auto k dispozici! Bydlíme ve starobylém městě
Cetinje, už ne na pobřeží, ale uprostřed hor, kam nevstoupila 
noha misionáře.
Sláva Kristu, práce pokračuje i v Budvě. Stále spolupracuje-
me s ruskými mateřskými školkami (nyní se dvěma), navště-
vujeme lidi, evangelizujeme co nejvíc v době pandemie. Do 
Budvy přišla pracovat rodina anglicky mluvících misionářů a 
my se nadále spolu s nimi modlíme za toto město a očeká-
váme v něm ovoce od Boha.

Téměř celý červenec jsme strávili v pohybu, Andrej byl v srpnu v práci ve zkušební době a přijel k nám 
velký tým z České republiky. Celkem přišlo 21 lidí: 4 manželské páry s vlastními a „církevními“ dětmi a 
teenagery.
Starší lidé se kdysi učili ruštinu ve škole, ale komunikace byla větši-
nou v angličtině. Ukázalo se, že spolupráce je velice produktivní:
měli jsme 3 dny intenzivní evangelizace (s mezidenními dny přípra-
vy a odpočinku, konec konců, většina týmu byly děti). Podařilo se
nám pomoci místnímu pastoru s renovací církve (malování zdí),
navštívili jsme cikánské rodiny s potravinovou pomocí a slovem
pravdy, distribuovali Bible, vedli dětské programy a modlitební
procházky.
Zajímavým projektem byla příprava „Tichých evangelizátorů“ - děti
přinesly kameny z pláže, pomalovaly je a napsaly na ně nevelkým
písmem různé pravdy nebo (kam se vešly) i úryvky z Písma, nalako-
valy je a pokládaly je v parcích a ulicích Cetinje a Budvy. Při evan-
gelizaci v Budvě se k nám připojila malá skupina dětí a dospívají-
cích, byli velmi otevření, zkoušeli tančit a zpívat s námi. Lydia jim
překládala význam písní a biblických scén, vysvětlila jim, jak se
modlit modlitbu pokání. Ale nejdůležitějším svědectvím pro nás bylo
to, že tyto děti byly z Berane, velmi prosrbského města na severu
ČH, kam je uzavřen přístup neortodoxním (zřejmě myšleno duchov-
ně, nikoli fyzicky, pozn. překl.). Vzhledem k tomu, že letos není dost práce a turistů, tito teenageři nepraco-
vali a sami jeli k moři a mohli zde slyšet evangelium!

V září pokračovala v Černé Hoře protikovidová opatření. Školy se neotevřely, 
prázdniny se prostě prodloužily o měsíc. Ale moje děti a já jsme našli v Cetinje 
úžasné místo, kam se lidé s dětmi hrnou, když ustupuje denní teplo. A snažili 
jsme se tam jet téměř každý den, abychom se seznámili, zapojili se do společ-
ných her, naučili se něco z místních zvyků.
Také v září, pro nás celkem nečekaně, jsme začali sloužit cikánům, když jsme 
potkali někoho z cikánské rodiny. Cikáni žijí odděleně, pro Černohorce jsou niž-
ší kasta, často pracují na popelářských vozech nebo žebrají. V těchto dvou rodi-
nách je 10 dětí. Do školy z nich chodí jen ti, kteří zrovna mají boty. Začali jsme 
jim samozřejmě poskytovat humanitární pomoc a mluvit o dobrém Bohu, který 
za ně zaplatil vysokou cenu za jejich život. Dále jsme se dohodli, že u nich



budeme provozovat nedělní školu. Tito cikáni jsou muslimové a my
vás prosíme, abyste se za nás modlili, aby nám Bůh dal správně
chodit ve službě a jim aby dal otevřené srdce k přijetí nejen pomoci,
ale také Ježíše Krista.

Rovněž vás prosíme, abyste podpořili Andreje svými modlitbami.
Nyní má spoustu služebních cest včetně Srbska. Po pracovním dni 
má obvykle čas navštívit různé bratry v těch městech, získávat nové
známosti. Když cestuje do měst Černé Hory, modlí se za ně, zvláště
za ty, kam misionář nevkročil. Modlíme se za jeho zdraví a bezpeč-
nost, za uspokojování všech potřeb a službu milou Bohu.
Nyní pořádáme bohoslužby pouze pro naši rodinu; v pátek máme modlitby, v neděli domácí uctívání. Náš 
syn se k nám od srpna připojil, takže je nás znovu sedm, plnost. Doufáme, že se k nám začnou přidávat 
další lidé. 
Celé léto a září jsme se také účastnili společných misijních modlitebních setkání s vedoucími v Černé 
Hoře, které se každý týden konaly na různých místech včetně našeho domova. Modlili jsme se za svět a za 
volby, za pád model a za touhu v národě Božím. Děkuji vám, kteří se za to modlíte společně s námi.
Už začínáme přemýšlet o vánočních událostech. Kéž nás Bůh vede a otevírá srdce dětem i dospělým, 
školkám a školám, institucím a jen domům! 

                                                Požehnání i vám, milí partneři!
             (Andrej a Lídia Chudabčonkovi, Cetinje, Černá Hora)


