
Dobrý den, moji drazí bratři a sestry z Archy! 

Děkuji za Vaši podporu, za Vaše modlitby! Jak úžasný a velkorysý sbor jste! Kéž vám Bůh hojně žehná! 

Nedávno jsme měli v naší modlitebně svatbu. Nika se vdává. Hodně pracovala s našimi dětmi. Nika k 

nám často chodila, učila naše dívky číst a psát. A tak naše svěřené děti radostně poblahopřály mladému 

páru. A také děti, se kterými máme kontakt díky naší podpoře rodinám v krizi, viděly poprvé církevní 

svatbu. Modlitba pastora, příslib mladých lidí, že si budou navzájem věrní, písně chval, které přeletěly 

přes vysoký břeh Dněpru, to vše bylo velmi krásné a dojemné! Upřímně doufám, že vysoké křesťanské 

standardy a krása celé této křesťanské svatby navždy zanechají svůj otisk v jejich srdcích.   

 

Letos naše město slaví 850. výročí. V souvislosti s touto událostí 

Vám chci něco o našem městě povědět. Ržiščev má dlouhou 

historii. Kolem roku 988 došlo k pokřesťanštění Kyjevské Rusi. 

Kníže Vladimir pokácel všechny dřevěné modly a hodil je do řeky 

Dněpr. Stromy pluly po Dněpru a po břehu řeky běhali pohané, 

kteří uctívali tyto modly. Řeka vyvrhla tyto kmeny na břehy dál po 

proudu. Poblíž našeho města byly osady pohanů. Naše město však 

vzniklo později, 200 let po pokřesťanštění. Ovšem stále existuje 

mnoho pohanských památek a zvyků. Později se naše město stalo 

židovským městem. Fungovalo zde 7 synagog. Bylo zde mnoho 

soukromých dílen a továrniček. Obchod se ve městě rychle rozvíjel. 

Ale vše zchátralo během let sovětské moci. Nyní jsou naši 

obyvatelé nuceni cestovat do Kyjeva za prací. Vidíme, jak roky 

ateismu zničily naši zemi… 



 

Lija 
                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak jsem Vám psala v posledním zpravodaji, i nyní chci něco napsat o naší nejstarší žákyni – o Lije. Je 

to velmi talentovaná dívka, brzy jí bude 15 let. Peče výtečné zákusky. A někdy lahodná vůně čerstvě 

upečených palačinek probudí naše děti v neděli a nabije nás všechny dobrou náladou na celý den! Je to 

skvělá hostitelka a ráda vaří. Lija byla měsíc léčena na lupénku. Dávali jsme ji pilulky, mazali krémy a 

mastičky. Udělalo se jí mnohem lépe. Neměla však čas se uzdravit, protože na ni čekala nová nemoc. 

Silná ostrá bolest v dolní části břicha. Byla vyšetřena, otestována a jeli jsme do sousedního města (80 

km daleko) s podezřením na apendicitidu. Lija byla celý týden na chirurgickém oddělení v cizím městě. 

Diagnóza - zánět lymfatických uzlin ve střevní dutině. Musela podstoupit mnoho injekcí a kapaček. Ale 

Lija je doma. Jsme za to tak rádi!! Co zůstává, to je přísná dieta a pokračování v léčbě. 

Prosím o modlitby za ni:  

1. Zdraví, úplné uzdravení z lupénky a zánětu střev.  

2. Zbavení rodičovských práv jejích biologických rodičů, kteří ji nijak nepodporují ani se o ni nestarají.  

3. Nová rodina, která by ji milovala. 



                                                                      

Dima 

Chci vám vyprávět jeho příběh. 

Místní OSPOD k nám přivezl Dimu v březnu 2014. 

Jeho otec porazil svou matku tak silně, že ji převezli do 

nemocnice v bezvědomí. Dima velmi často usedavě 

plakal a byl hodně nemocný. Od té doby s námi Dima 

žije už více než 7 let. Během této doby jeho otec zemřel 

kvůli svému alkoholismu. A později zemřela i jeho 

matka. Dima vyrostl, umí dobře zpívat, učí se hrát na 

kytaru, chodí na tance, dobře se učí. Chce se stát 

basketbalovým hráčem. Je to velmi atletický člověk. 

Skutečnost, že Dima viděl, jak jeho otec bije svou 

matku, neustálé hádky, hlad – to vše výrazně ovlivnilo 

jeho psychiku. Neposlušnost, časté záchvaty vzteku, 

vzpoura. Ale to vše je za námi. Bůh promlouvá velmi 

silně k Dimově srdci. Chlapec velmi rád čte Boží slovo. 

Zná mnoho biblických veršů nazpaměť. Zvláštním 

způsobem se spřátelil s naší babičkou (mojí matkou), která se mu stala jakoby rodnou. 

 

                                                                                         

Dima sní o nové milující rodině. A nyní jsme již dostali zprávu, že rodina, která ho v létě vzala 

na letní hostování, je připravena si ho adoptovat. Dima je tak šťastný! Nyní je to pro něj těžké 

období. Musíme připravit celou řadu dokumentů. A modlíme se za Dimu, aby mu Bůh pomohl, 

prosím připojte se. Doufejme, že náš drahý chlapec bude mít milující rodinu! 



Práce s rodinami v nouzi – Rodina Viki a Vlada 

Této rodině jsme začali pomáhat v září 2019. Je to velmi chudá rodina. Nemají vlastní bydlení, 

ovšem alespoň si za nízký nájem pronajímají tento starý dům. Dům je velmi chladný, vytápěn 

pouze malými kamny. Více než polovinu místnosti zabírá velký gauč, na kterém spolu všichni 

spí. Jejich matka se mnou velmi těžko navazovala kontakt, dlouho se vyhýbala veškeré 

komunikaci, všeho se bojí. (Pravděpodobně jí v životě už mnoho lidí ublížilo.) 

 

Nicméně její děti jsou otevřené a veselé. 

Navštěvují naši církev už docela dlouho. Rády 

chodí do nedělní školy. Děti nás často navštěvují 

u nás doma, rády hrají deskové hry, oslavují 

s námi sváteční dny apod. 

  

 

 

 

 

Nataša (matka dětí) pracuje v technických službách 

při čištění ulic a dostává malý plat. Vychovává své 

děti sama. Nemají žádné další zdroje příjmu. Nataša 

nekouří ani nepije alkohol. Stará se o děti tak, jak jen 

může. Děti jsou často špinavé a hladové, jsou zvyklé 

trávit veškerý svůj volný čas na ulici. Často se 

nacházejí venku až do noci. Vika ve vývoji zaostává, 

neumí číst a počítat. Čtu s ní. Modlíme se, aby Bůh 

těmto dětem dal dobrou perspektivu! 



Práce s rodinami v nouzi – Rodina Nataši a Rostika 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Této rodině pomáháme od prosince 2015. Děti nám vyrostly před očima. Jejich matka Oksana se 

bohužel nemění. Pokračuje v pití alkoholu, občas s krátkým přerušením. Někdy jsou v domě 

šarvátky mezi společníky – alkoholiky, kteří chodívají k Oksaně popíjet. Dle Natašiných slov to 

vždy bylo velmi děsivé. Tato rodina je v evidenci OSPOD („sociálky“). Matka však není 

zbavena rodičovských práv, protože v našem městě je mnoho rodin v ještě horší situaci, zejména 

ve vesnicích poblíž Ržiščeva. Když je matka střízlivá, peče moc dobré pirožky. Naučila Rostika, 

jak vařit jídlo, a ten si tak teď může sám pirožky upéct. V jejich domě není elektřina a všechno 

jídlo si vaří na ohni na dvoře. Jsem ráda, že můžeme Natašu chránit před prostředím, kde se 

scházejí pijani. Díky vám, milí přátelé, Nataša nemá hlad, je oblečená v čistém a žije v bezpečí 

našeho domu. A už se sama začala modlit za svou matku! 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nataša sice žije s námi, ale často chodíme k nim domů, 

navštěvujeme mámu a bráchu Rostika. Rostik k nám často 

chodí. Někdy chce jít k jezeru krmit labutě. (Tentokrát k 

nám ale labutě nedorazily, jak vidno.) Nataša se během této 

doby hodně proměnila, stala se veselejší, radostnější. Má 

problémy s matematikou, ale snaží se je řešit.  



Práce s rodinami v nouzi – Rodiny Andreje a Ilji 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každý měsíc přinášíme balíčky potravin pro rodiny, ve kterých žijí Andrej a Ilja. Andrejovi 

pomáháme od září 2016. Často musíte pomáhat s léky a s papírováním. Nyní je Andrej v prvním 

ročníku na učilišti (obor kuchař). Dříve s matkou navštěvovali církev, ale teď víru opustili. Ale 

doufám, že díky naší vytrvalé péči a lásce uvidí bezpodmínečnou lásku Ježíše Krista. Rodině Ilji 

jsme začali pomáhat v květnu 2017. Nyní Ilja a jeho matka Nasťa pravidelně navštěvují církev. 

Chlapec chodí s potěšením do nedělní školy. Letos půjde do 1. třídy, na což se svědomitě chystá. 

Jsme vděčni za Vaše modlitby za naši zemi, za ochranu našich životů. 

Napětí vojenského konfliktu se zmírnilo poté, co 

ruský ministr obrany oznámil návrat vojsk na svá 

místa do 1. května. Prezident Ukrajiny zároveň uvedl, 

že došlo pouze k mírnému poklesu počtu ruských 

vojsk na okupovaném Krymu a podél hranic nebyl 

takový pokles pozorován.  

Žádám vás, abyste se i nadále modlili za úplné 

stažení vojsk a za konec vojenského konfliktu. 

 

 

 

 

 



Prázdniny v Karpatech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Začátkem června odjeli Dima a Lija na jeden prázdninový týden do Karpat. Byl to pro ně 

požehnaný čas! Dima se musel před několika dny přemístit do Mariupolu. U nás existují takové 

zákony, že před adopcí do rodiny musí dítě žít v dětském domově. (Což se nám opravdu nelíbí). 

Ale takové máme zákony. Dima nám často volá, je pro něj těžké přizpůsobit se a já Vás prosím o 

speciální modlitbu za něj. Už se nemohu dočkat, až Vám potvrdím tu významnou novinku. 

Nicméně počkejme, až se ke své nové rodině opravdu dostane! Bude to pro nás všechny 

mimořádná slavnost!! 

Kéž Bůh zachová jeho ducha, duši a tělo a dá mu dobré přátele a ochrání ho před vším zlem. 

Máme o něj velké starosti, ale důvěřujeme našemu Laskavému Otci. 

Děkuji Vám, milí přátelé, za vaše láskou proměněná srdce, za vaši štědrost, za vaše modlitby - to 

vše je pro nás tak vzácné a důležité. Proměněné osudy našich dětí jsou též Vaší zásluhou. Kéž 

Vám Bůh hojně žehná!   

   

 

 

 

Novinky za duben až červen 2021 

zasílá Irina Klimova 

Ukrajina, město Ržiščev 

„Obnovlenie“ 


