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„I Pan będzie ciebie
stale prowadził i nasyci
twoją duszę nawet na
pustkowiach, i sprawi,
że twoje członki
odzyskają swoją siłę, i
będziesz jak ogród
nawodniony i jak
źródło, którego wody
nie wysychają.“
Izajasz 58,11

Březen-za kamna ještě nelezem
Zdravím Vás milí přátelé po delší době
ze stále ještě slunečně teplé Pretorie. U vás
začalo jaro a my tu máme krásný podzim,
takový africký. To znamená 14°C v noci a ráno,
a přes den 25-32°C.

Poslední 3 měsíce byly celkem náročné

po mnoha stránkách. Po odjezdu 8 lidí v
prosinci, se k nám přidaly 2 nové dívky po
novém roce. Jedna z nich odjíždí za 3 měsíce
spolu s dalšími dvěmi spolupracovníky, kteří tu s
námi byli od minulého roku. Chci vám jen trochu
přiblížit, jak rychle se mění složení našeho
týmu a jak často zaučujeme nové lidičky.
Po návratu z „dovolené” jsem dostala na
starost finance-pokladnu a po novém roce také

vedení dívčí skupinky. Zůstalo mi vedení
dětského klubu, vyučování v odpolední škole a
služba drogově závislým. Vyučování na školách

bylo zrušeno kvůli malému týmu. To byla jedna
z mých velice oblíbených služeb. Nakonec tuto
službu převzala jiná skupina v OM, kteří
vyučují nejen v Mamelodi. Mohla jsem se k nim
připojit na jedno dopoledne.
Asi před měsícem jsem předala nové
spolupracovnici finance a byla lehčí o jednu
velkou zodpovědnost.
Každou volnou chvilku posledních měsíců
jsem využívala na hledání vhodného pronájmu,
ojetého auta a celé papírové vojny kolem toho.
Noo rozhodně jsem se nenudila. Ale
před pár týdny jsem byla tak vyčerpaná, až
jsem ulehla do postele. Uvědomila jsem si, že
můj život byl jen o službě, neměla jsem čas
čerpat duchovně a začala se také vytrácet
radost ze služby. To byl jeden z důvodů pro
přestěhování z centra.
Ikdyž je naše služba někdy velmi
vyčerpávající, tak při pohledu zpátky vidím
Boží náruč, která mne nese a dává sílu, když
jsem slabá. Prostě Bůh je věrný a dobrý!!!

Hlídání dětí mých přátel

Česko-korejsko-africká
„wilija“

Jeden z místních sborů,
s kterými spolupracujeme

S kamarádkou - misionářkou
na světovém dni AIDS

Střípky z osobního života

Můj nový pokojík

„Kolaudačka“ s přáteli
z centra a spolubydlícími

Vyučování 2. třídy na základní
škole sousedící s centrem

Dětský klub – chvály

Klub pro dospělé aneb
budování týmu + plánování

__________________

Děkujme Pánu:
- za Jeho vedení, nápady a
moudrost při plánování a
organizování nového roku
- za trpělivost a sílu při
různých nových povinnostech
- za Jeho vedení při hledání
pronájmu a ojetého auta
- za pomoc při vyřizování
všech dokumentů a smluv
- za možnost učit znovu v
místní základní škole
- za nové přátelé na skupince
a v mém novém domově

Stěhování: V posledním půlroce jsem se
čtyřikrát stěhovala. Většinou to byly různé
pokoje v centru. Na konci ledna jsem se
přestěhovala
do
řadového
domku
v LaMontagne. Majitelka pracuje nyní misijně
v Řecku a pronajímá jednotlivé zařízené
pokoje. Vešla jsem se krásně do mého
rozpočtu a nemusela ani kupovat nábytek. Mám
3 milé spolubydlící-křesťanky, každá z nás má
svůj pokoj a sdílíme kuchyň, obývací pokoj a
koupelnu.
Na dotaz z domova, zda tam máme
mříže v oknech, odpovídám ano a celý komplex
je oplocen ostnatým drátem a dovnitř se
dostanete přes elektricky ovládanou bránu,
jako skoro všude (ne ve slumech ;-).
Už nyní cítím, že se mi podařilo oddělit
služební a osobní život (pozn. I misionář
potřebuje odpočívat:). Vždycky jsem se chtěla
zapojit do domácí skupinky biblického studia,
ale to nebylo možné. Skupinky bývají večer a
řízení auta po večerech pro bělošku
v černošské čtvrti není nejbezpečnější.
Poznávám také více místní kulturu díky
svým spolubydlícím a mám také svobodu jít
sama na procházku po okolí nebo si zaběhat
(ale také ne po tmě-to už je hold JAR).
Koupě auta: O tom jsem přemýšlela už
doma. Bez auta se nemůžete nikde dostat
(nemůžeme používat hromadnou dopravu, kvůli
bezpečnosti) a služební auto není vždy
dostupné. Moje nová Fiesta je výsledkem Boží
dobroty. Jak? Naše nehoda a mé zranění
nebylo tou nejpozitivnější zkušeností v mém
životě, ALE „Všecko napomáhá k dobrému těm,
kdo milují Boha…“ Řím.8,28
Dostala jsem nějaké penízky od
pojišťovny a výsledkem je toto bílé žihadlo.
Cítím se také bezpečněji jako řidič. Po návratu
jsem trochu více stresovala na místě
spolujezdce, když někdo brzdil na poslední
chvíli anebo některé auto na křižovatce bylo
moc blízko, anebo někdo profrčel na červenou.
I když cesty v JAR nejsou ty nejbezpečnější,
Bůh je nade vším!!
Poslední dobou tady míváme často
různé stávky, kdy lidé zablokují cestu a je lépe
se těmto místům vyhnout. Jednou jsem
projížděla křižovatkou, kde právě začínali pálit
pneumatiky atp. Tady se opravdu modlím za
volantem více než doma. Chcete zlepšit svůj
modlitební život, jeďte na misii! ;-)

Požehnání jménem Fiesta

(Ne)fungující semafory ;-)

Je to ilegální, ale běžná praxe

Dětský klub-biblická lekce

S jedním klučinou z odpolední
školy během našeho oběda

Před odchodem z odpolední
školy děti dostávají ovocný
salát a mléčný koktejl

___________________
Když práce není protkaná
láskou, tak je zbytečná!
Matka Tereza

Pohřeb

Rodina, které zemřel tatínek

Jeden den plný her s touto
milovanou rodinou

Měření před nákupem nových
stejnokrojů do školy

Discipleship-knížka beze slov,
vyprávění o kříži

Jednou někdo poznamenal „ty si to tam
užíváš, chodíš na svatby…“ Ano, naše služba
přináší sdílení radostných chvil s našimi
spolupracovníky a místními přáteli, kterým
sloužíme, jako jsou narození dětí nebo svatby,
ale také ty smutnější, jako jsou pohřby.
Tento byl obzvláště smutný. Rodinu se
šesti
sourozenci
jsem
vám
trochu
představovala během prezentací. Před čtyřmi
lety ztratili maminku a před pár měsíci
onemocněl taky jejich tatínek. Jeho stav se
nelepšil. Když nemohl vstát z postele, děti ho
krmily. Před více než měsícem se do této
situace zapojila sociální pracovnice, která
nařídila odebrání dětí z „nevhodného“
prostředí a umístění do domova. Našemu
vedoucímu se podařilo to odložit, dokud otec
dětí nesouhlasil s hospitalizací. Jeho stav se
nejprve zlepšil, ale po pár dnech jsme se
dozvěděli, že zemřel.
Připravovali a zařizovali jsme celý
pohřeb. Bůh je úžasný v tom, jak se stará o
své děti. Pohřební služba nám vyšla vstříc a
platili jsme jen polovinu částky. Nejtěžší bylo
vidět a slyšet děti plakat. Chyběly nám slova,
proto jsme je jen objali a plakali s nimi. Když
jsem četla kondolence, nejvíce se mě dotkl
vzkaz od dětí „I love you, dad. I miss you.
Sleep in peace.“ (Miluji tě, tati, chybíš mi,
odočívej v pokoji).
Nyní se modlíme, aby se pro všechny
děti našlo místo v pěstounském domově, aby je
nemuseli rozdělit. Většina domovů v okolí je
plná a najít 6 volných míst je těžké. Ale co je
pro Boha nemožné?

Girls discipleship-dívčí skupinka

Discipleship-symbolické
„přibíjení hříchů“ na kříž

__________________
PODPOŘ NAŠI SLUŽBU:
Účet: 2700344081/2010
VS: 805803 KS: 0308
____________________

DĚKUJI!!! BUĎTE
POŽEHNANÍ!!!

Každý pátek odpoledne míváme takový
dívčí dorost. Kluci mají taky svoji skupinku.
Viděli jsme velikou potřebu začít s
biblickými základy (máme hodně nových
mladších děvčat), a proto jsme se rozhodli pro
představení evangelia formou knížky beze slov.
Před týdnem jsem vyučovala o červené
stránce, o Ježíši, Jeho oběti na kříži, o
odpuštění…
Tyto děvčata pocházejí z různých
domovů a jen pár z nich je vychováváno aspoň
trochu v křesťanském duchu. Mnozí z nich se
setkávají s čarodějnictvím a uctíváním předků.
Prosím, přimlouvejte se s námi za Boží trvalé
vítězství do jejich životů a také za moudrost a
vedení Duchem svatým pro vedoucí.

Rozvoz dětí a potravin

Rozvoz dětí a potravin

Čtení v odpolední škole

První návštěva v novém domově

________________
Přimlouvejme se:
- aby si Bůh povolal nové
služebníky,
kteří
by
se
připojili k týmu
- za ochranu a bezpečí na
cestách
- za spasení pro děvčata
z našeho dorostu
- za nelezení 6 míst v jednom
pěstounském domově pro děti,
které ztratily nedávno otce
- za děti ve školách, aby si Bůh
použil zaseté Slovo
- za připravovaný velikonoční
dětský klub

S přáním Božího pokoje

 Monia 

