Dobrý den, drahá Archo!
Děkujeme Bohu za Vás, drazí bratři a sestry! Jsme
velmi vděčni za Vaši štědrost a laskavá srdce. Díky Vám
i dalším našim přátelům máme jídlo, oblečení a
v domě teplo! Dětem se zde v Ržiščevě velice líbí, je to
velmi prostorný a krásný dům. Panuje zde úplně
domácí atmosféra, což je moc příjemné. Přemýšlíme o
tom, jak organizovat život tak, aby to co nejvíce
připomínalo domov. Nyní naší největší potřebou jsou
vychovatelé, na jejich lásce k dětem a jisté odbornosti
velice záleží. Modlete se za vychovatele prosím s námi.

Nazar, to je náš starší chovanec – velmi nám
pomáhá. Po dobu, kdy zde žil v misionářské
rodině Simeona, se velmi změnil k lepšímu.
Naučil se obsluhovat a regulovat kotel pro
vytápění,

mnoho

věcí

dovede

opravit,

neodmítá
potřebnou
pomoc zde na
domě. Brzy bude skládat řidičské zkoušky a pak plnit povinnosti řidiče.
Zvažujeme jeho další budoucí vzdělání. Ještě se stále nepřipravuje na
zkoušky a já mám za něho strach.
Ržiščev je malé městečko (asi 7000 obyvatel) na břehu řeky Dněpr.
Často chodíme na procházky k řece. A máme naději, že se v něm v létě
budeme i koupat. Je zde velmi pěkná příroda, mnoho jezer okolo.
O víkendech s dětmi prozkoumáváme zdejší okolí, snažíme se vyjíždět
do přírody, děláme si ohníčky, chodíme. Děti se už také stihly projet po Dněpru na člunu.

Na začátku října jsme já a naše účetní Irina P. navštívily Mariupol. Definitivně jsme převezly všechny
dokumenty, archívy, základní nábytek a několik ostatních zanechaných věcí. Město se velmi změnilo. Na
místě, kde stával památník Lenina, stojí teď veliký kříž a hned vedle modlitební stan, kde se scházejí
zástupci všech denominací a celodenně zde zní společné modlitby. Město se nachází ve válečné zóně,
když jsme přijížděly do města, musely jsme přes 3 vojenská kontrolní stanoviště. Ve městě se pohybuje
mnoho vojáků i vojenské techniky.

Město se stalo, zdá se, více věřícím a více ukrajinsky smýšlejícím. Válku připomínají některé ohořelé
budovy a vojenská kontrolní stanoviště na mostech. Výstřely a výbuchy už nejsou tak silné, jako tomu
bylo v dubnu. Budova městské rady, kterou zapálili separatisté, se začala opravovat. Strana Janukovyče –
strana Regionů, změnila název na „Opoziční blok“ a nyní se aktivně připravuje k volbám. Patrioti města
se velmi bouří proti těmto převléknutým separatistům. Tak moc bychom chtěli, aby nás vedli poctiví
zástupci Ukrajiny s národním cítěním.
Chci vám představit naši novou vychovatelku Annu. Ona se
stará převážně o nejmenší děti. Díky její práci jsme mohli dát
děti do kroužků fotbalu a zápasu. Zápasnický trenér je
ostatně bývalý obyvatel Mariupola a naše děti si moc oblíbil.
V říjnu jsme také oslavili dvoje narozeniny. Anna vymyslela,
že bychom mohli narozeniny uspořádat tématicky podle
oslavence. Saša má sen – stát se kovbojem. Zajeli jsme tedy

na koňskou farmu nedaleko našeho městečka. Saša si tam vyzkoušel
jezdit na koni a pečovat o ně. Byla to moc krásná oslava a věřím, že
pro Sašu to byl zážitek na dlouhá léta.
Při narozeninové oslavě Dimy pršelo, proto jsme slavili uvnitř.
Tentokrát to byl fotbalový večer. Utvořili jsme 2 fotbalové týmy,
zazpívali hymnu Ukrajiny a pak to vypuklo: nejdříve chutné jídlo,
sladkosti, dort ve tvaru fotbalového míče a potom zápas. Dima byl
nesmírně nadšený. Děti hned začaly přemýšlet nad tématem pro
své narozeniny. A my jsme si na sebe ušili bič, každému organizovat
takovouto tématickou oslavu . Už máme objednávku od našeho malého Míši na téma LEGO a od
Bohdana na šachový večírek. V lednu budeme mít troje narozeniny…!

8. listopad je na Ukrajině vyhlášen dnem
modliteb za sirotky. Modlete se s námi za děti
Ukrajiny a její sirotky. Válka zhoršila osudy
sirotků na Ukrajině a všech dětí obecně. Je
mnoho dětí, kterým zemřeli rodiče, anebo
zahynul otec a matka zůstala sama. A touto

situací trpí zejména děti. Jsme vděčni, že díky Vám i
mnoha dalším můžeme sloužit alespoň nevelkému počtu
dětí. Ale jestli dokážeme změnit osudy aspoň těchto
deseti dětí, tedy jestli tyto děti nezopakují selhání svých
rodičů, tak budeme nesmírně šťastní. Jsme Bohu
opravdu vděčni za Vás, že na tyto děti přispíváte. Nechť
je tento Váš vklad do naší služby stále před očima
našeho Boha! My se s dětmi modlíme za Vás!
Naše děti byly pozvány na podzimní prázdniny do Lvova.
Kazatel Voloďa, který nám dříve poskytoval azyl ve Lvově, si
naše děti velmi zamiloval. Slíbili jsme si při odjezdu
pokračovat ve spolupráci a uchovávat naše vzájemné
přátelství. Děti byly ubytované v rodinách. Lidé z církve
přijali naše děti s radostí. Mládež sboru zorganizovala denní
tábor. A tak naše děti měly plný program na každý den. Až si
po takovém rušném pobytu musejí nyní trochu odpočinout.
 Jak jsou děti za takové prázdniny vděčné!
Já a Nazar jsme mezitím zůstali doma a přivítali jsme
Simeona ze Skotska, jeho otce a jednoho kamaráda
z Polska – jmenuje se Kris. Na dva dny přijela z Kyjeva i
naše ředitelka Naděžda Ivanovna. Bylo před námi mnoho
vážných témat k probrání. Jsme tak vděčni za tento dům
poskytnutý skotskou misií a takovou podporu naší
službě. Kris také přislíbil účast při rekonstrukci podkroví
v tomto domě. Byl to nádherný společný čas. Bylo jim líto, že neviděli děti, kromě Nazara. Ovšem všichni
mají v plánu znovu přijet. Kris v březnu a Simeon
v létě. Simeon by se také po letech opět rád
setkal s Monikou a Markem Kalvachovými
z vašeho sboru.
Drazí bratři a sestry! Hluboce se skláním za Vaši
věrnost naší službě, za dobrotu a lásku k našim
dětem. Velmi si Vaší účasti ceníme. Nechť Vám
Bůh vrátí stokrát více a odpovídá na Vaše
modlitby.

Prosíme za Vaše modlitby v těchto našich potřebách:
1. kvalitní sestava vychovatelů (s láskou k dětem, zodpovědností i dobrosrdečností);
2. nalezení a přijetí do pěstounských rodin (Aňa 15 let, Saša 9 let, Sergej 11 let);
3. vrácení do biologických rodin (Lija a Ljoša, Bohdana a Míša, Dima);
4. pořízení skříní na oblečení do všech dětských pokojů;
5. zimní prázdniny pro naše děti s možností výjezdu.
Prosím, modlete se za Sergeje, po pětiměsíčním pobytu u své babičky v Mariupolu se stal agresivním a
nezvladatelným. Potřebuji Boží moudrost a vedení, jak ho napravit. Všechny děti prožívají vnitřní stres v
následku dalšího stěhování (nová škola, noví vychovatelé a učitelé, to je všechno pro děti psychická
zátěž). Ale věříme, že jsme zde v Ržiščevě z Boží vůle, a proto věříme v Jeho pomoc v těchto všech
ostatních věcech.
Přeju Vám Boží požehnání!
Irina Klimova, Obnovlenie, Ržiščev, říjen 2015

