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„Albowiem nie dał nam
Bóg ducha bojaźni,
lecz mocy i miłości, i
powściągliwości. Nie
wstydź się więc
świadectwa o Panu
naszym.“
2 Tym. 1,7-8

Bůh je věrný!!!
Tak
bych
charakterizovala
nejen
poslední dva měsíce služby, ale vlastně celý můj
život. My míváme často různé nálady, ale Bůh
se nemění. Na Jeho Slovu a zaslíbeních můžeme
stavět každý den a každou minutu našeho
života. A tím Vás chci povzbudit a také se
sdílet, jak věrně při mně Bůh stál v posledních
týdnech.
Od Velikonoc se toho znovu hodně událo.
Začínám „sněhovým zpravodajstvím”. Oficiálně
nám začala zima, beze srážek, je slunečno,
teploty klesají ráno někdy k 3-6°C a ve dne
stoupají k 20°C. V našem centru je zase možno
vidět stěhování týmu za slunečnými paprsky a
doma jsem velmi vděčná za darovanou
elektrickou deku. ;-)

Roztomilý vzkaz-dopis

OM konference
V
dubnu
se
konala
každoroční
konference, kde se sešli všichni zaměstnanci
OM z celého JARu. Dopoledne jsme měli
výklady o učednictví, chvály a pracovně
planovací schůzky. Odpoledne byly většinou
volné, a tak jsem je využila k setkání s přáteli z
jiných koutů světa.
Už druhým rokem se řešilo nové
směřování celého OM a nové poslání. OM letos
slaví 60-é narozeniny a to je důvod nejen k
vděčnosti a zastavení se nad Boží věrností, ale
také k přehodnocování. Nové poslání zní:
„Chceme
vidět
společenství
Ježíšových
následovníků kypící životem uprostřed těch
nejméně
zasažených
evangeliem.”
(volně
přeloženo z angličtiny)
Mně se osobně zúžení našeho zaměření
líbí, ale také přináší hodně otázek a
nepochopení. Většina projektů bude muset
projít změnami a některé budou ukončeny.
Také náš tým zrovna prochází mnohá jednáními
o cílech, nutných změnách a jak jich dosáhnout.

Velikonoční neděle a piknik
v místní botanické zahradě

Kdo mne najde?

S malým Omphile-GivenDarovaný v nemocnici

Velikonoční dětský klub

Přípravy do malých skupinek
na velikonoční klub

Jedna skupinka s vyučujícími
dobrovolníky z TeenChallenge

Jak přinést dětem zprávu o smrti a
vzkříšení
Ježíše
Krista
srozumitelným,
kreativním a zároveň mocným způsobem? To
byla otázka, kterou jsem si kladla při přípravě
velikonočního klubu. Díky inspiraci Ducha
Svatého a nápadů na internetu jsme děti
rozdělili do 10 malých skupinek, kde si vyráběli
„knihu“ ve tvaru kříže, která představovala
evangelium jednoduchým a srozumitelným
způsobem. Děti nejenom slyšely, proč Ježíš
zemřel, ale taky si domů odnesly pomůcku,
s kterou můžou dalším vyprávět o Ježíši.
Už delší dobu jsme přemýšleli, jak
„vylepšit“ službu na dětském klubu. Velkou
inspirací mi byla Candy z Ekvádoru, která tam
vede každou sobotu podobný klub s podobným
počtem dětí. Výsledkem toho bylo vyrábění

Děti slouží dětem

Vyrábění obalů na bible na
našem dívčím dorostu

jmenovek a rozdělení dětí do 5 menších
skupinek podle věku. Vidíme velké požehnání

Jmenovky připravené
k použití na dětský klub

_____________

Rozdávání džusu na dětském
klubu

Děkujme Pánu:
- za Jeho inspiraci, nové
nápady k vedení dětského
klubu
a
požehnaný
velikonoční klub
- za uzdravení, které přináší
do našich životů i do života
těch, kterým sloužíme
- za Jeho ochranu na cestách
- za děti, které se začínají
zapojovat v místním sboru
- za povzbuzení v podobě
dárečků z domova
- za možnost účasti na
seminářích o službě dětem
za
potraviny,
které
dostáváme a dáváme dětem

v tom, že konečně známe jména našich dětí a
nevoláme na ně pokaždé „hej ty tam“.
Pamatovat si 100 jmen, které jsou často
složitá na vyslovení (např.Kgothatso) není
jednoduché, ale nyní je máme pořád před
očima. Vyučování v malých skupinách se také
osvědčuje, protože můžeme přizpůsobit
vyučování dané věkové skupině, a také je více
poznat. Ale hodnotit budeme až na konci
2.čtvrtletí. Někdy je pro mne výzvou stát
věrně ve službě, nebrat ji jako rutinu a
přicházet se stále novými nápady. Ale Bůh je
ten největší příklad věrnosti. On při nás stojí
den za dnem, krok za krokem,což mne posiluje.

Děti slouží dětem
Tak bych nazvala akci, kterou jsme
zorganizovali s dětmi na konci prvního
čtvrtletí. Rozdali jsme dětem obrázky různých
biblických příběhů, které jsme je dříve
vyučovali a vyrazili jsme navštívit jinou
odpolední školu pár km od nás. Prožili jsme
nejen hodně legrace při hrách, ale hlavně naše
děti vedly malé skupinky, kde vyprávěly o
Bohu, a modlili se s dětmi z navštívené
školičky. Bylo opravdu úžasné vidět nadšení na
obou stranách. Naše děti prožily, jak Bůh při
nich věrně stál a pomohl jim říct „příběh“ a ty
ostatní děti mohly slyšet evangelium od svých
vrstevníků. Pro mnohé to bylo poprvé.
Na konci června plánujeme podobnou akci
v parku poblíž, kde budeme mít různé soutěže
a naše děti se budou znovu sdílet se svou vírou.

Setkání s Kgopotso-jednou
z dívek z našeho dorostu

Nedělní odpoledne s kávou,
knížkou a výhledem do naší
malé zahrádky

Na procházce do obchodu
aneb rozkvetlá africká zima

___________________
Dzieci potrzebują bardziej
dobrego przykładu niż
krytyki. J.Joubert

Další střípky ze života na jižní polokouli

Učíme děti i základním
hygienickým návykům

Některé z našich dětí začaly
navštěvovat jeden z místních
partnerských sborů

Pohled z pokoje dívky modlící
se za ochranu jejich domu

Výšlap se spolubydlící Ilanou

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

DĚKUJI!!! BUĎTE
POŽEHNANÍ!!!

Požáry v Knysně – Jih JARu je nyní sužován
velkým suchem a požáry. Nespočet domů a
úrody bylo zničeno a také ztráty na životech
jsou hlášeny. Slyšíme ale také úžasné
svědectví, jak oheň některé domy minul nebo
se zastavil přímo přede dveřmi.
Slyšela jsem také o jedné čtyřleté
holčičce, která vícekrát prosila maminku, aby
se modlili, aby Bůh ochránil jejich dům. Na
přiložené fotografii vidíte, kde se oheň
zastavil. Tento příběh mne znovu povzbudil
v tom, jak mocná zbraň je modlitba a jak Bůh
věrně naslouchá naším modlitbám.
Balíčky z domova – nevěřili byste, jakou
radost mi udělaly dárečky zaslané z domova.
Když jste na druhém konci zeměkoule, tak vás
vždy potěší i nějaká maličkost. ;-)
Velice děkuji bystřické modlitební skupince
za zaslaný vánoční balíček, mé úžasné rodině a
přátelům za překvapení i něco ze zimního
šatníku poslané s Macurovými a Davidovi
s Natkou za „přepašování“ toho balíčku
v jejich kufru. ;-)
Boží ochrana za volantem – Těch mini
příběhů, kdy andělé sedí se mnou v autě,
v našich služebních autech nebo „dělají
nárazníky“ z venku je nespočet. Tady je jeden
z mnoha. Jela jsem navštívit kamarádku.
Najednou cítím, že se mám modlit, ať
bezpečně dojedu. A po pár minutách mi jedno
auto nedalo přednost. Bylo to „jen“ přejíždění
z pruhu do pruhu, a kromě plechů by se asi nic
nestalo, ale já stejně vím, že Bůh chrání své
děti dokonale a mluví k nám. Je třeba jen
naslouchat.
Penízky na transport dětí – Chci vás
poprosit, jestli by se našel někdo, kdo by rád
daroval penízky na transport některých našich
dětí, kteří bydlí daleko a používají hromadnou
dopravu, aby se dostali z centra domů. Jedná
se o 5 dětí, které platí cca 5x55kč týdně.
Tyto děti bydlí ve vzdálené části Mamelodi, na
opačné straně, kde náš minibus rozváží děti.
V tomto roce nám přibyly 3 děti z této části,
proto hledáme lidičky, kteří by se rádi zapojili
a pomohli finančně.
Letos v září připravujeme znovu víkendový
tábor pro děti z naší odpolední školy. A to je
moje druhá finanční prosba. Některé děti už
začaly přinášet nějaké „centíky“, aby mohly
jet, ale nejsou schopny zaplatit celou částku.
Pokud Ti Bůh klade na srdce jednu nebo
druhou možnost finanční podpory, napiš mi
prosím email. Předem velice děkuji!!!

Cartoon workshop aneb jak si
namalovat vyučovací pomůcky

Nadšení z dárečků z domova

Narozeninový piknik v parku

_______________
Přimlouvejme se:
- vytrvejme v modlitbách za 6
dětí, které ztratily nedávno
otce, aby Bůh uzdravoval tuto
ránu, osvobodil je od hněvu,
který někteří z nich mají, a
pomohl s vyřizováním papírů,
které jim chybí
- za ochranu a bezpečí na
cestách
- za připravovaný pobyt (v
červenci) pro dívky z našeho
dorostu,
za
moudrost
a
jednotu pro nás vyučující, za
Boží působení a otevřená
srdce dívek
- za vedení Duchem svatým při
jednáních o dalším směřování
OM a našeho centra
- za finance na transport dětí
a připravovaný tábor

S přáním Božího pokoje

 Monia 

