Dobrý den, drazí přátelé,
bratři a sestry ze sboru ARCHA!
1. května jsme slavili vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista.
Velmi brzy ráno jsme vstali, ještě před úsvitem, a šli jsme na
vysokou horu na břehu řeky Dněpr. Bylo to velmi zajímavé.
Děti se vzbudily na první zavolání. Nikoho nebylo třeba
přemlouvat. Byla tma a taky trochu chladno. Na břehu
Dněpru se shromáždili naši přátelé z církve. Modlili jsme se,
četli Bibli a zpívali písně.
Myslím, že toto neobyčejné sejití se vryje do dětských myslí
nadlouho.

Na slavnost paschy jsme se připravovali předem.
Každý večer jsme dětem vyprávěli o Kristu, o Jeho
životě zde na zemi, o tom, jak za nás šel na kříž.
Vzpomínali jsme na to, jak Židé vyšli z Egypta.
Modlím se, aby zvěst o Kristu nikdy neopustila tato
dětská srdce.
Také jsme si dali záležet na výzdobě našeho domu.
Zvlášť chutné koláče se povedly našemu staršímu
děvčeti Marii, která zrovna prochází kuchařským
kurzem.

Samozřejmě jsme měli prostřen velkolepý sváteční stůl.
Bylo velmi dobře a veselo!
Na fotce vidíte Sergeje. Je mu 12 let. Nyní prochází
složitým obdobím. Je plný energie a iniciativy. Je velmi
talentovaný na hudbu a matematiku. Jak už jsem vám
dříve psala, Sergej měl problémy se srdcem, ale teď je vše
v pořádku. Dochází na tréninky fotbalu. Tam, kde se zrovna Serjožka nachází, je hodně ruchu, veselí a
často – mnoho slz (někdy se mu „daří“ zlobit menší děti). Jeho obrovskou potřebou je rodina, především
otcovský vliv. Hodně se modlíme, aby se v blízké době našla rodina, která by si ho adoptovala.
Psala jsem vám o našem Dimovi. Hodně vyrostl za poslední
období. Už brzy přijede jeho mamka do Kyjeva, aby se s ním
viděla. A já ho tam na jeden den povezu. Trochu se bojím,
jak to setkání bude vypadat, a prosím o vaše modlitby, aby
setkání proběhlo v poklidu a Dimovi nepřineslo nějaké
trauma.
Dimova matka je zrakově postižená. Nemá práci a nemá ani
své bydlení. Velmi si přeji, aby měl Dima světlou
budoucnost a dobrou rodinu.
Nyní k nám přišlo perfektní teplé počasí. Ve škole mají
čtyřdenní volno, čemuž jsou děti moc rády. Dost jezdíme po okolí Ržiščeva. Především děti milují
procházky kolem Dněpru.

Tohle je náš Ljoša. Je to velmi veselý, komunikativní, sportovní chlapec. Rád si hraje s legem, s velkou
oblibou taky hraje fotbal. Do školy ale moc rád nechodí, často se zlobí.
Nedávno jsme si pořídili stabilizátor (na obrázku).
V městečku Ržiščev hodně často vypadává proud. A
tenhle stabilizátor nám pomůže ochránit naše
elektrospotřebiče od vyhoření. Jenomže tenhle
přístroj je jen na 1 fázi. Musíme pořídit ještě další
dva takové přístroje. Prosíme o modlitby za tuto
naši potřebu.

Také vás prosíme o modlitby za:
1. úpravnu vody pro celý dům
2. opravu střechy (sice Simeon loni střechu spravoval, ale teče do ní stále; a řemeslníci, kteří to tehdy
dělali, předělávku odmítají poskytnout)

Děkuji vám za podporu naší služby, velmi si vážíme vašeho vkladu! Modlíme se za vás a těšíme se na vaši
návštěvu u nás!!
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