Drahý sbore Archo!
Na fotce v popředí můžete vidět 3 děti ze sociálně slabých rodin, kterým pomáháme. Byly u nás
na návštěvě.
Rosťa a Nataša k nám přicházejí každou sobotu. U nás se mohou koupat ve vaně a to se všem
dětem líbí, pereme jim také oblečení. Spolu s našimi dětmi si kreslí, hrají společně hry. Rosťa se
učí ve stejné třídě s naším Sašou.
Učitelka si velmi stěžuje na Rosťovo
chování, ale já vidím, že on je v srdci
velmi dobrý chlapec. A tak doufám,
že budeme moct naším vlivem
zlepšit jeho chování. Natašce bylo
nedávno 6 let. Vidíme, že absolutně
není připravena k nástupu do školy.
Velmi hrubě se hádá s Rosťou,
pravděpodobně to má odkoukané
od své mámy.

Má velmi ráda, když ji zaplétáme různé copánky a nemůže se nabažit, když ji říkáme, jaká je to
krásná holčička. Začala jsem již s její přípravou pro školu. Jejich matka je alkoholička, nepracuje.
Minulý podzim tyto děti viděli na ulici stále téměř neustrojené, neměly oblečení odpovídající
ročnímu období. Plánuji začít pracovat s matkou, poskytnout základní psychologickou pomoc.
Budeme doufat, že začne znovu pracovat. A možná povolí dětem přicházet častěji k nám, ne jen
v sobotu. Velmi si přejeme, aby matka moha přijít k Bohu a začít s ním nový život.

Andrej k nám přichází vždy v pátek a tráví s námi celý víkend. Spolu
s námi také chodí do sboru. Ještě se u něho objevují sprostá slova
a vyhrožování dětem. Ale vidím, že se snaží zbavit špatných návyků
a velmi si cení našeho vzájemného vztahu. V jeho rodině často
dochází k pití k alkoholu a následným hrubým hádkám a násilí.
Modlím se a stále přemýšlím, jak pomoci takovýmto lidem. Jeho
nejstarší bratr se oběsil, prostřední bratr již také pije vodku. Tak
moc bychom chtěli, aby Andrej nemusel jít stejnou cestou jako
jeho celá rodina. Nyní chodí do 6. třídy základní školy, ale velmi
špatně čte, nerad se učí. Má již sklony a návyky toulat se po ulicích.
Už jsem započala práci s jeho matkou Tamarou. Velmi potřebuji
vaši modlitební podporu. Máme vždy cíl, aby se biologická rodina
vzchopila a děti mohly zůstat doma ve své rodině. Ale pokud se rodiny nezlepší, jestli bude
dětem nebezpečno zůstávat doma, budeme tyto děti přijímat do našeho domova, ve spolupráci
se sociálním odborem dětí.
Náš Dima zatoužil naučit se tancovat, trochu jsme ho k tomu
namotivovali. Dříve chodil na kroužek bojových sportů, ale viděli
jsme, že v něm narůstá agrese. A tak se snažíme jeho energii
přenastavit do jiné podoby. Vidíme velké pokroky v chování, ustává
jeho hysterie. Zvládá dobře školu. Ještě stále bojuje s jemnou
motorikou. Ale dostává se do kondice a už se mu daří skoro všechna
písmena. Když to porovnáme s minulým rokem, kdy nedokázal
nakreslit ani jednoduché čáry, tak nyní vidíme ohromné zlepšení.

Dima se odlišuje od jiných velmi tvrdohlavou povahou. Nedávno
chtěl zkusit vyšít s korálky svůj první obraz. Neskutečně se s tím
trápil. Nit se nemohla navléknout do jehly. Korálky se nemohl trefit
na jehlu, samé zádrhele. Ale Dima se tvrdohlavě snaží dál. Velmi mu
fandíme a těšíme se na dokončený výrobek.
Nedávno Dima onemocněl. Měl zánět nosních dutin a uší. Každý den
musel přežít 2 velmi bolestivé injekce. A on se vše snažil chlapsky
vydržet, nicméně někdy jsme zahlédli jeho tichý skrývaný pláč.
Prosím, modlete se za Dimu. V dubnu bude probíhat soud, kde bude
projednáváno odnětí rodičovských práv jeho matce.

Prosíme také o modlitby za naše technické zázemí a potřeby, abychom
je mohli co nejrychleji vyřešit:
1. Potrubí od našeho kotle začalo téct. Tlak v trubkách klesá a v domě
je zima. Naštěstí už zima odchází a topit se nemusí na plný výkon. Ale
musíme to často kontrolovat, chodit dolů do technické místnosti,
vylévat vodu a udržovat tlak. Celé potrubí je potřeba kompletně
vyměnit. Čekáme na řemeslníka, který nyní ovšem onemocněl, aby
nám navrhl řešení.
2. Z bojleru na patře dětí začala kapat voda. Je to hlavní bojler pro
veškeré každodenní koupání a mytí dětí. Objednali jsme opravu,
pročistili ohřívadlo, vyměnili staré kohouty a těsnění. Ale výsledek
žádný, bojler stále teče. Musíme řešit koupi nového bojleru. Modlíme
se, aby to byla koupě na mnoho let.

3. Naše děti onemocněly: Sergej, Dima, Lija sedí nebo leží doma a léčí se. Líbí se jim být doma,
čtou knížky, pijí bylinkové čaje, vyšívají, zkoušejí hrát na piáno, doma je pro ně veseleji než ve
škole.
Děkuji, drazí bratři a sestry, za vaši modlitební
podporu.
Děkujeme také Michalu Pickovi, který nám
poskytl finanční pomoc pro naše neočekávané
potřeby.
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