Je vzkříšen!
Drazí bratři a sestry! Veselé Velikonoce vám přeji! U nás se budou slavit Velikonoce v květnu. Setkáme
se při úsvitu na břehu Dněpru a odpoledne uspořádáme piknik v přírodě. Tento svátek si moc užíváme!
Březen byl pro nás velmi rušný a obtížný měsíc. Začal smutnou událostí - Dášina matka zemřela. Byla
dlouho nemocná, a po dobu její nemoci u nás Dáša bydlela. Po smrti své matky byly její děti (Dáša a
Váňa) poslány do křesťanského sirotčince „Otcův dům“ v Kyjevě, kde je ve výhledu, že najdou rodinu,
která bude tyto děti milovat.
S těmito dětmi jsme se sžili, mnoho let jsme se o ně starali,
nosili jídlo, přiváděli je do církve. Naučili je laskavému
chování. Doufáme, že semeno, které jsme zaseli do jejich
duší, vyroste a přinese ovoce. Doufáme a modlíme se, aby
jim Pán Bůh dal silnou víru a zajistil jejich budoucí osud.
Plánujeme
je
navštívit.
Mezitím jim velmi často
voláme po telefonu.
Děti se přizpůsobují svému
novému domovu.

Březen nás překvapil neobvykle chladným počasím. Už dlouho tu nebylo tolik sněhu!

V naší zemi lidé stále slaví MDŽ. Děti se ve škole učí básně o matkách a babičkách. Pořádají se
koncerty a děti zvou na tento svátek své matky a babičky. Ovšem pandemie covidu změnila školní
tradice a rodiče nebyli do školy pozváni. Za Lijou přijeli hosté - její otec a její bratr Ljoša, který s námi
žil, ale poté se rozhodl žít s tátou. Bohužel táta výchově svého syna
moc nedá. Ljoša tráví spoustu času hraním her na telefonu. Přesto je
Ljoša velmi schopný chlapec s výraznou vůdčí povahou.

To Lija nechce žít se svými rodiči. Velmi dobře si pamatuje, jak v
dětství žili v neustálém opilství, hádkách, bez jídla. Lija chtěla novou
rodinu. Se zbavením rodičovských práv jsou však velké obtíže.
Žádáme vás, abyste se modlili za osud Liji. Dívka s námi žije 8 let.
Kéž jí Bůh pomůže!

Naše Lija
Naše nejstarší dívku už znáte. Je to velmi talentovaná dívka. Stala
se jako mou vlastní. Uspěje ve všem, co si vytkne jako cíl. Hraje
na mnoho nástrojů, zpívá, tančí, maluje. Umí uvařit jakékoli jídlo.
Je mi velmi líto, že se nedaří zbavit její rodiče rodičovských práv,
a najít pro ni dobrou rodinu. Čas běží, brzy jí bude 15 let.
Nyní je Lija nemocná.

Moc vás prosím, abyste se modlili za její zdraví. Lija byla pod velkým stresem, než odjela do svého
rodného města Mariupol na vánoční svátky. Potkala tam svoji matku - po 7 letech odloučení. A bylo to
smutné setkání. Máma nadále pije alkohol a o život své dcery se nezajímá. Prožitý stres přinesl Lije
neblahé následky. Po příjezdu se u ní objevila vyrážka po celém těle.

Šli jsme na konzultaci na okresní kliniku, odkud byla poslána na vyšetření do Kyjeva. Diagnóza je
psoriáza. Lékaři nám řekli, že v naší zemi neexistuje lék, ale příznaky lze mírnit. Modlíme se však, aby
Bůh Liju úplně uzdravil. Aby byla její nervová soustava silná. Obracím se na vás, abyste nás podpořili v
modlitbách.

Lija se nyní podrobuje léčbě a je na tom o něco lépe. Ale jak nebýt nervózní, když jste teenager?!

Po prázdninách náš region prohlásili za červenou zónu. To znamená, že děti budou studovat distančně.
Lija je velmi společenská dívka a je pro ni vždy těžké snášet omezení, které se týká bezprostřední
komunikace mezi vrstevníky.
Motivuji děti, aby četly dobré knihy, ale zatím se mi to nepodařilo. A tak aspoň doufám, že až se oteplí,
budeme trávit více času venku na kole. Teď je stále velká zima. Často prší, včera dokonce sněžilo.

Ilja oslavil 6. narozeniny!

Malý Ilja je pěkný neposeda. Musí všechno vidět, všeho se dotknout. Je rozeným vůdcem, velkorysý a
ochotný darovat všechny své poklady svým přátelům. Letos půjde Ilja do 1. třídy. Zatím nezná písmena
ani čísla. Ale už jsme ho začali na školu připravovat.
Jeho otec byl minulý rok poslán do vězení. Iljovi velmi chybí.
Jeho matka sama vychovává Ilju a jeho malou sestru Mášu. Žijí se svou babičkou a prababičkou, které
žel holdují alkoholu. Rodina se nachází v obtížných životních podmínkách.
V jejich domě je kvůli neplacení přerušena dodávka elektřiny. Dům je vytápěn starými kamny. A do
rána je v celém domě chladno. Nicméně Ilja je velmi veselý a radostný kluk. Navzdory tomu, že mívají
doma zimu, zřídkakdy onemocní.
Ilja už se s oblibou připravuje do školy. Doufáme, že se
rychle naučí psát a číst. Nyní pomáháme jeho matce najít
práci a posíláme obě děti, Ilju i Mášu, do školky.

Práce s rodinami v nouzi
Na měsíční bázi pomáháme
nuzným
rodinám,
a
to
donáškami potravin a dalších
nezbytností.
1. foto – Аndrej, je mu 17 let.
Učí se na kuchaře. Jeho matka
nepracuje a pije. Andrej přestal
chodit do církve. Ale my se
nevzdáváme naděje, že i on
otevře své srdce Bohu.
Na 2. fotce – starší sestra Dáši
a Váni. Nedávno Nasťa
pochovala svou matku a její
mladší bratr a sestra byli
převezeni
do
sirotčince.
Všechny tyto události ji velmi
ovlivnily. Celý březen chodí se svými dětmi do sboru, nevynechá ani jednu bohoslužbu. Její manžel je
ve vězení. V dubnu půjde Nasťa do práce a umístí své děti do školky. Modlíme se za to.
Nа 3. fotce – Rostik a Nataša. Nataša bydlela u nás, ale o prázdninách požádala, aby mohla zpět domů
– začalo se jí hodně stýskat po mamince a bráchovi.
Nа 4. fotce – Vlad a Vika.
Jejich matka pracuje při čištění
ulic. Nemají vlastní bydlení,
pronajímají si starý malý domek.
Vlad je velmi schopný chlapec,
vše chápe za chodu. Ale pro
Viku je všechno velmi obtížné.
Učíme se s ní ze slabikáře a já
doufám, že se brzy naučí číst.
Její matka rozhodně odmítá
chodit do církve. Ale vidím, že
její srdce pomalu měkne.

Mým snem je, aby všechny tyto děti a jejich rodiče věřili v našeho Pána Ježíše Krista. Aby byla
budoucnost našeho města o něco lepší díky změněným osudům těchto dětí. Děkuji vám, milí přátelé, za
vaše modlitby a za vaši podporu. Že vaše srdce jsou nakloněna Ukrajině a těmto dětem!

Daniel

Daníkovi bylo 6 let, když k nám přišel. Jeho matka pila alkohol a
o syna se nestarala. Chlapec se okamžitě stal oblíbencem dětí i
dospělých. Vždy se usmívá a ke každému je laskavý. Je mu těžké
říct ne. Po 4 letech byl vzat do opatrovnictví. Jeho opatrovníky
jsou jedni skvělí manželé z našeho sboru. Mají dvě vlastní děti. A
upřímně chtějí Daníkovi pomoci. Ale něco se nedaří. A tak se
obrátili na nás, abychom jim pomohli.
Daník k nám přišel na měsíc.
Doufám, že budeme schopni pomoci jak Daníkovi, tak i jeho
opatrovníkům, aby se jejich vzájemné vztahy obnovily.

Velmi si vážíme vašich modliteb!
Kéž vám Bůh hojně žehná!

Novinky za únor a březen 2021
zasílá Irina Klimova
Ukrajina, město Ržiščev
„Obnovlenie“

