Dobrý den, milá Archo!!
Zdá se, že zima odešla, objevily se teplé slunečné
dny. Děti se vysvlékly z čepic a bund a už většinu času
běhají

venku.

Školní

děti

netrpělivě

očekávají

prázdniny. Máme také dobrou zprávu. Anička, která je
na fotce se mnou, se brzy navrátí ke své biologické
mamince. Maminka se znovu vdala a má nyní již
bydlení i muže, který je schopen finančně je
zabezpečit. Zítra odvážím do Mariupolu Aničku i
Sergeje; ten jede na prázdniny ke své babičce, které je 80 let a velmi
se jí stýská. V létě také plánujeme vrátit do svých biologických rodin
Darinu, Lieru a Danika. Jejich maminka se vzpamatovala, navštěvuje
církev. Sice má problém s velmi stísněným bydlením. Nicméně
vymýšlíme schůdné varianty, jak tuto rodinu podepřít, aby děti
mohly žít s vlastní maminkou. Může se tedy stát, že již příští školní
rok se tyto děti vrátí do Mariupolu, pokud tedy skončí válka a bude
tam bezpečno.

Bohužel, stále se ostřelují vesnice například

„Широкино“ (východně v sousedství Mariupolu). Příměří se tedy
nedodržuje. Jsme velmi vděčni Bohu za teplou zimu, která
zachránila spousty vojáků a mnohé lidi, kteří zůstali v rozbořených
domech na východě Ukrajiny – bez vytápění, elektřiny a prostě neměli kam utéci nebo se nestihli včas dostat
z okupovaných oblastí.
Děti se modlí každý večer za mír v Mariupolu a na Ukrajině. Je to pro jejich srdce velká zátěž. Pokud máme
trochu volného času, pomáháme vyrábět maskovací sítě pro armádu spolu s ostatními ubytovanými
uprchlíky i dobrovolníky z církve. Snažíme se podle svých sil podpírat náš stát.

12. března svolala Rada druhého stupně
základních

škol

Mariupolu

bleskový

míting „Zachráníme Mariupol – naše
rodné město!“, přičemž živým štítem
obepnuli městské divadlo – symbolické
srdce města. Mladíci i děvčata vyrobili
plakáty, kde vyjadřují podporu a svou
lásku k rodnému městu. Na závěr akce
byly k nebi vypuštěny nafukovací balónky
v barvách ukrajinské vlajky jako vyjádření
touhy po míru. Vyhledáváme na internetu
každou novinku o našem městě a jsme
vděčni všem, kteří tam stále slouží našim
vojákům

–

jídlem,

léky

i

morální

podporou.

S radostí Vám také představuji našeho nového spolupracovníka Tarase, který je ze Lvova, a je mu 23 let. Je to
velmi dobrý člověk a křesťan. My jsme se již velmi dlouho modlili za muže do našeho týmu vychovatelů, no
a Bůh nás vyslyšel! Jsem velmi nadšena jeho prací a vztahy s dětmi. Taras je vyučuje zpěvu, on sám je členem
chválící skupiny ve své církvi, učí naše děti hrát šachy, dámu, fotbal. Má spoustu nápadů a energie v práci
s dětmi. Modlete se, abychom mohli najít sponzora na jeho dostačující a důstojný plat.
Jsme také vděčni sponzorům, kteří nám darovali náčiní
pro malbu a kreslení. Všechny děti nadšeně kreslí,
všichni se chtějí stát umělci a často večer, kdy se mají
možnost dívat na počítači na pohádky, raději odcházejí
a

kreslí.

opravdu

A kreslí
výborně.

Můžete vidět i v závěru
dopisu,

jakou

zajímavou kresbu vymyslel a sám nakreslil Saša. Saša se tolik mění
k lepšímu, často přijde a ukazuje školní deníček, kde je pochválen učiteli.
A my děkujeme Bohu za výbornou učitelku, která mu rozumí a dokáže ho
motivovat. Už si ani nemůžeme vybavit všechna trápení s tímto chlapcem,
třeba těm před dvěma lety. On rozhodně patřil k těm problémovějším
a náročnějším dětem.

Po ránu vždy starší děti odchází do školy a my s mladšími
využíváme tohoto času pro jejich přípravu pro vstup do
školy. Trénujeme s nimi abecedu, psaní číslic, aby opravdu
byly co nejlépe připravené pro vstup do školy. Naše děti
také velmi milují zdobit a vylepšovat zde naše prostory, na
fotce náš chlapec Ljoša zdobí větvičky.

Stále se zaobíráme otázkami…. kdy se podaří vrátit děti do rodin nebo vyřešit jejich status. Kdy skončí
konflikt na východě Ukrajiny? A když už je nejhůře v našich hlavách, opět pochopíme a prožijeme, že jsme
v rukách nebeského Otce, On zná naši situaci a ví také o věcech budoucích a má plány pro každého z nás.
Bůh Vám žehnej a pomáhej Vám vyplnit jeho vůli a plány pro tento rok s Vámi!
S velkou vděčností a modlitbami! Irina Klimova «Obnovlenie»
Lvov, březen 2015.

