Dobrý den,
moji drazí
ze sboru v Arše!

Únor 2019
Chci se s vámi podělit o
velkou radost: Byla nám
darována takováto sportovní
sestava, na které se mohou
naše děti věšet, šplhat,
vybíjet
veškerou
svoji
energii. Je to velké zpestření
pro naše dny, zvláště při
špatném počasí venku.

Výjezd do Mariupolu
Jedna z novinek je, že náš chlapec Ljoša se vrátil k mamince do Mariupolu. Maminka si
snad urovnala život, nepije a našla si zaměstnání. Ljoša svoji maminku neviděl 5 let, ale
najednou strašně chtěl domů k ní. Jeho sestra Lija se rozhodla zůstat u nás, nechtěla
se vracet domů. Už to byla pro ni příliš dlouhá doba, kdy si odvykala od svých rodičů, a
teď považuje za svoji rodinu nás. Jejich otec žije odděleně v Kyjevě. Strávila jsem
v Mariupolu jeden týden. Velmi ráda jsem prožívala chvíle na shromáždění naší
mariupolské církve. A viděla jsem některé odchovance našeho dětského domova, kteří
slouží v církvi. Viděla jsem rodiny, které si osvojily nebo vzaly do pěstounské péče naše
děti. Vidět to opět na vlastní oči, to byla velká radost!

Březen 2019
Počátkem března uskutečnila naše církev evangelizační shromáždění. Na toto
shromáždění přišly 3 matky ze sociálně slabých rodin, kterým se věnujeme.

Samozřejmě je ještě
mnoho práce před námi.
Ony často opět selhávají,
opíjejí se, utíkají z domu.
My ale věříme, že Bůh se
dotkne jejich srdce. A po
tuto chvíli aspoň jistíme
péči o jejich děti.

Také jsme je nedávno
pozvali na setkání do
naší kavárny ve městě,
kterou
vlastní
jeden
křesťan. Přišly všechny a
přivedly ještě dvě nové
rodiny. Majitel nám hradí
kafe a zákusek zdarma.

Pořádali jsme také takový první kurz,
přednášku pro tyto naše rodiče, a to
o výchově dětí. Rozebrala jsem
jednotlivé styly výchovy, jejich
důsledky, stejně tak i jejich rizika
z toho vycházející. Rodiče dávali
mnoho otázek, bylo to pro ně velmi
přínosné.
Děti zatím vyráběly malé výrobky a
hrály si.
Modlete se spolu s námi za tyto lidi. Žijí často ve velmi složitých životních podmínkách.

Prosím také o vaše modlitby za zdraví mojí maminky.
Před několika týdny žel prodělala mozkovou mrtvici.
Nyní prochází léčením. Stav se zlepšil, nicméně
stejně rozpoznává pouze mě a našeho Dimu.
Je jí 83 let. Ale my se s dětmi modlíme za její úplné
uzdravení. Někdy slyším, jak si zpívá chvály a modlí
se k Bohu.
Prosím o modlitby za její plné zdraví.
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