Pozdrav do nového
roku 2019, drazí
přátelé!
Jsme vděčni Bohu, že nás ochraňoval po celý
minulý rok, dal nám krásné momenty, které se
zapsaly do paměti nás i dětí. Donekonečna se
radujeme, že smíme znát Boha a jít po jeho
cestách.
Milí přátelé, chci Vám spolu s našimi dětmi přát
pokoj a radost a Božího požehnání. Máme vás
rádi a jsme stále znovu vděčni za naše
mnohaleté přátelství. Ať Bůh žehná Vaší církvi i
rodinám!
V minulém roce našel Bůh novou rodinu pro
našeho Sergeje, byla to pro nás obrovská
radost. Toužíme, aby všechny naše děti našly
pro sebe novou milující
rodinu.
A přejeme i dětem
z problémových rodin,
s kterými pracujeme,
aby
jejich
rodiče
dokázali zlepšit svůj
život a byli dobrými
rodiči. Hlavně aby tyto
děti nebyly odebrány a
umístěny do státních
dětských domovů.

V minulém roce se k nám také vrátil
zpět Míša. Jeho matka nezvládala jeho
výchovu a obrátila se na nás, že by
nám ho chtěla vrátit.
Začátkem prosince tedy Míša přijel
k nám. Je to pro něj zase trochu těžké
přivyknout naší rodině, ale věříme, že
to je jen otázka času!

Práce se sociálně slabými

V prosinci jsme poprvé zorganizovali setkání se sociálně slabými rodinami v křesťanské kavárně
v našem městě. Mnozí rodiče nepřišli, ale máme v plánu vydržet a organizovat tato setkání
pravidelně. Bruce, majitel této kavárny, nás s velkou láskou uhostil kávou a pizzou.

Na konci prosince jsme navštívili všechny naše rodiny a rozdali jsme dárky a potraviny pro jejich
děti. Vidíme vděčnost rodičů a také zlepšení jejich péče o děti, mají o ně teď větší zájem. Mají i
větší zodpovědnost za ně, než měli na počátku. Vidíme, že Bůh jedná v těchto rodinách.

Zimní prázdniny
Dlouho očekávané zimní prázdniny
přišly a naše děti se jich nemohou
nabažit. Milují procházky po zamrzlé
řece Dněpr. Čistí led, aby se mohly
klouzat. A přihlížejí, jak rybáři z pod
ledu loví ryby.

Nedaleko za domem
máme kopec, kam i
všichni sousedi chodí
sáňkovat
a
donekonečna sjíždějí
na sáňkách a bobech.
Je tam hodně veselo a
nikomu se nechce
domů,
ani
přes
třeskuté mrazy. Naše
děti
rády
trénují
lyžování, většině už se
výborně daří. Máme
velké přání zajet zase
v zimě do Karpat na
sjezdovky v Bukovelu.
Děti se za to usilovně
modlí.

Někdy po večerech děláme oheň na naší
zahradě anebo hrajeme na schovávanou.
Modlete se, prosím, za nás.
Bůh Vám žehnej a vyslýchej Vaše
modlitby.
Irina Klimova
Obnovlenie, Ržiščev, prosinec 2018

