Dobrý den,
moji drazí v Arše!
Duben - květen 2019

Nejvýznamnější událostí pro nás byl
vodní křest naší vzácné dcery Liji.
3J 1,4: "Nemám větší radost, než
když slyším, že moje děti žijí
v pravdě."
Jak rychle rostou naše děti!
22. června je Lije 13 let!
Lija si vybrala úzkou cestu
následování Ježíše Krista! Snaží se
každý den číst Bibli. Její srdce je
pevně odhodláno věnovat svůj život
Bohu.

Její největší modlitbou je, aby měla milující
rodinu!
Od svých 6 let žije v našem Centru Obnovlenie.
Rodiče se o ni nestarají. Ale místní úřady
nezbavují rodiče jejich rodičovských práv.
Věříme však, že Bůh má odpověď a cesta ven
existuje!

Daniel a Dima
Náš Dimka má velmi nízkou imunitu. Často se
vážně nachladí. A znovu, antritida! Byl v
nemocnici a dostal 7 kapaček. Velmi statečně
přijímá injekce i kapačky. Všichni lékaři a
sestry ho chválili za jeho odvahu.
Nyní je Dima už zase veselý a jako vždy
iniciativní!

Před 5 lety →

Na letní prázdniny k nám přicestoval Daniel.
Žije v rodině opatrovníků v Mariupolu už
4 roky. K našemu centru má stále vztah, a
tak k nám chtěl přijet na léto. Všechny děti
jsou velmi šťastné, že ho vidí!
Zvláště potěšen byl Dimka, protože Daniel
byl jeho nejlepším přítelem.
Teď tráví celý čas spolu! Daniel dobře kreslí
a hraje na klavír. Tyhle prázdniny budou
myslím dost zábavné!

Poslední zvonění 2019
No, a nakonec jsme se dočkali konce školního roku! Jak
dlouho a nedočkavě děti čekaly na tento okamžik…

Naše Nataška úspěšně
dokončila 1. třídu. A máme
být na co hrdí! Naučila se
číst,
psát
a
co
je
nejdůležitější, ve škole je
ráda! Tahle naše dívenka je velmi zodpovědná.
Vždy si sama dělá domácí úkoly.

A Míša, ten dokončil základní školu a odchází
na střední. Má velký potenciál pro studium. Ale
neopatrnost a spěch mu občas nedovolí
dokončit práci, kterou začíná. Zajímá ho klavír a
tanec. Chce hodně uspět. Přejeme všem našim
dětem dobrou dovolenou a veselé svátky!

Práce se sociálně slabými rodinami
Tento měsíc jsme poblahopřáli nejmenší dívce
ze skupiny těch, o které se pravidelně staráme!
Máše jsou dva roky. Přinesli jsme jí dárky, pytel s
potravinami a nějaké oblečení. Děti, jako vždy,
nás nechtěly pustit, hodně hovořily o svých
úspěších a o tom, co se děje v jejich životě.
Oksana a jejich babička bohužel znovu pijí.
O všechny děti se stará jejich starší sestra
Nasťa.

Děti žijí v nehygienických podmínkách. Často
hladové, jsou svědky hádek, sporů, násilí...

Ale Andrejova rodina nás potěšila. Matka
Andreje dlouho nepije.
Zasadili velkou zahradu a doufají, že mají
dostatek zeleniny na celou zimu. Andrej k nám
často přichází.

Žádám vás o modlitbu za naše malé přátele z krizových rodin. Kéž se Bůh
dotkne jejich srdcí a srdcí jejich rodičů.
Malachiáš 3,24: „On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům,
abych při svém příchodu nestihl zemi klatbou...“

Jako obvykle, jednou za měsíc,
přinášíme našim přátelům balíčky
potravin. Už víte, že náš Rostik velmi
miluje zvířata. Sní o tom, že se
v budoucnu stane farmářem. Chová
mnoho kuřat, hus a po konzultaci
s matkou jsme mu koupili ještě 4 malá
kuřata. Žijí doma v krabici a vyžadují
hodně péče. Rostik se učí, jak se o ně
starat, jak je správně krmit. Už i ve
škole se začal chovat lépe, pravidelně
si dělá domácí úkoly. Učitelé si již
nestěžují na jeho chování.

Nataša velmi povyrostla. Do školy už
chodí s radostí. A teď má sen - stát se
učitelkou. Nataška se nyní stává
společenštější a zábavnější. Pracuje s
logopedem, aby byla schopna vyslovit
všechny zvuky, nicméně ještě má na
čem pracovat…

Práce na zahradě

Na jaře je tolik práce v sadu a na zahradě! Je nutné plet, kopat, sázet a také
hodovat na zralých jahodách!
Všechny děti mají svůj vlastní malý záhon, kam mohou zasadit, co chtějí.
A dělají to s radostí!
Těšíme se na naši zeleninu a budeme Vás o tom určitě informovat!

Andrej se v poslední době hodně
změnil. Stal se klidnějším. Už od
začátku jara si přivydělává peníze.
Pracuje na zahradě a pomáhá
ostatním lidem okopávat půdu a sázet
brambory. Přestal kouřit a my se z
toho radujeme. Naši chlapci si Andreje
moc oblíbili. A jsou vždy šťastní, když
k nám přijde.

Díky za modlitby za moji maminku. Už
je jí mnohem lépe, ovšem stále ještě
nemůže mluvit plynule a zřetelně.
Doufám v Boží milost a modlím se za
její uzdravení.

Děkuji za všechny vaše modlitby a podporu!

Irina Klimová
Ržiščev
Kyjevská oblast
Ukrajina

Nechť vám Bůh hojně žehná za vaše modlitby a podporu naší službě!

