„Jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobrą
nowinę.“ Rzymian 10:15
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„Tak jest z moim
słowem, które
wychodzi z moich ust:
nie wraca do mnie
puste, lecz wykonuje
moją wolę i spełnia
pomyślnie to, z czym
je wysłałem.“
Izajasz 55:11

A Je Tu Něco Nového, Už To Raší!!!
A nemám na mysli jen tento zpravodaj. 
Nové věci v nás mohou vyvolat nadšení a radost,
ale také otázky, nespokojenost a nepochopení.
A často nové věci nevidíme a přehlédneme je
při své zaneprázděnosti. „Hle, činím něco

docela nového a už to raší. Nevíte o tom?” Říká

Biblická lekce v odpolední
škole

Bůh v Izajáši 43:19. Chci se s vámi podělit o to
nové a radostné, co Bůh činí v AIDS Hope
centru, a také o to, co ve mně vyvolává otázky.

Otevřená srdce dětí na Boží hlas
Na konci června jsem plánovala pro děti
z mé třídy vědecké pokusy. Ale Pán Bůh
plánoval trochu jiný „pokus“. Měla jsem ve třídě
studenty z MDT-tréninku, kterého součásti
jsem byla také na začátku mého pobytu
v JARu. Na výzvu jednoho z kluků „vy nemáte
stejné problémy jako my“ jsme se začali sdílet
o naších životních příbězích, a jak Bůh zasáhl a
změnil naše životy. Všichni zaujatě poslouchali.
To se často nestává.  Až jsem cítila, že se
musím zeptat, jestli taky chtějí zakusit
podobnou změnu ve svých životech. A oni
chtěli. Modlili jsme se pak společně. Toto
odpoledne se celé nebe radovalo z těchto
nových srdcí zapálených k následování Ježíše a
my také. Nyní je před námi výzva, jak je dále
vést, učit, aby mohli více poznat svého Krále a
růst ve víře. Hned druhý den jsem jim koupila
Čtení na každý den, který si začali s velkou
chutí číst, a také jednou týdně sdílet
s ostatními ve třídě.

Pomoc s domácími úkoly
v odpolední škole

Moje třída po obdržení Čtení
na každý den

Hry v místním novém parku

FUN WEEK
Na konci každého čtvrtletí míváme tzv.
zábavní týden. Hrajeme různé hry a soutěže,
pečeme, vyrábíme zajímavosti a vyvrcholením
je sdílení evangelia s našimi sousedy. Naposledy
jsme vyrazili do blízkého parku, kde se naše
děti staly misionáři a vyprávěli dalším o Ježíši.

Naše děti vyprávějí příběh
Knihy beze slov dětem
v parku

Prázdniny v červenci

Vyrábění biblických veršíků

Křest dcer našich přátel a pár
našich dětí

Tradiční Zulu rondavely
v Botanické zahradě

To je čas, kdy je naše služba trochu
volnější, protože nemáme odpolední školu.
Využila jsem tento čas k různým výletům a
trávení více času s dětmi (nejen) z mé třídy.
Jeli jsme navštívit studenty z MDT, kteří nám
pomáhali v centru na konci června. Byli jsme na
výšlapu a vzala jsem je také do svého sboru na
křest jejich starší kamarádky s modlitbou, že
Duch svatý je také povede k tomuto kroku.
Je pro nás úžasným povzbuzením, když
vidíme, jak většina naších dětí s radostí
navštěvuje místní sbory v Mamelodi. Nikdo je
nenutí. To my se někdy musíme dokopat vstát
z postele. Místní bohoslužby trvají běžně 3-4
hodiny a jsou velice rozdílné od našich na
Slezsku. Jejich touha být ve společenství
dalších věřících je opravdu něco nového, co
Bůh činí.
Jedno nedělní ráno jsem si chtěla přispat a
odpočinout po náročném týdnu a hle telefon
zvoní. „Monia, jedeš do sboru? Přibrala bys nás
cestou?“ Bylo 6hodin ráno a jeden ze dvou
sourozenců, které někdy přibírám do mého
sboru nebo toho v Mamelodi se prostě chtěli
ujistit, že je vezmu. 

Psaní domácích úkolů
v odpolední škole

Výšlap s přáteli

Dívčí pobyt Eva Evě

Hry v odpolední škole

Děkujme Pánu:
- za Ducha svatého a Jeho
působení v srdcích dětí a
dospívajících dívek
- za touhu dětí přicházet do
sboru a růst duchovně
- Jeho ochranu na každém
kroku
- za všechny finanční dary,
díky kterým můžu být
součástí nových věcí, které
Bůh činí
- za naše centrum, kde
máme bezpečné zázemí,
které můžeme nabídnout
potřebným
- za moje spolubydlící a
přátelé z domácí skupinky,
kteří jsou pro mne velkým
povzbuzením

Zní vám to povědomě? Ano, využila jsem
program, který jsme organizovali párkrát na
Slezsku.
Letos
jsme
nepřipravovali
mládežnický tábor, protože nás bylo zrovna
málo v týmu. Ale ponocování v centru pro dívky
z našeho dorostu bylo úžasnou náhradou.
Tématem byl sex, vztahy a naše hodnota
v Božích očích. Nechyběl čajový dýchánek se
svědectvími „starších“ sester, kosmetický
workshop, polštářová válka před spaním atp.
Nejvíce se nám osvědčily diskuse v malých
skupinkách. Po počátečním ostychu se dívky
otevřely a měly plno hlubokých otázek. Doma
s nimi nikdo o sexu nemluví. Je to tabu. Bylo
pro nás výsadou seznámit je s biblickým
pohledem na sex a vztahy a pomoci jim vidět,
jak cenné a milované jsou Nebeským Otcem.
Brzy ráno se spustil alarm a my jsme si
mysleli, že holky běhaly, kam neměly. Ale
evidentně se někdo vloupal do naší dílny
v centru a ukradl sekačky. Byli jsme vděční, že
se nestalo nic víc. Díky Pane za ochranu!
Závěrem této stránky mám další NOVOU
věc: Pár týdnů po pobytu 5 dívek z našeho
dorostu odevzdalo své životy Ježíši. Není
úžasnou výsadou sloužit Králi králů?

Dívky z našeho dorostu

Pobyt Eva Evě

Čajový dýchánek na Eva Evě

_________________
Narzekałem, że nie mam
butów, dopóki nie
spotkałem człowieka,
który nie miał stóp.

Konference Love Africa

Slavnostní zahájení konfer.

Doprava v Zambii 

Setkání s přáteli

Dopolední program na táboře

Hry na táboře

Své letošní narozeniny jsem oslavila na
cestách a dostala úžasný dárek – účast na
misijní konferenci v Zambii. Těšila jsem se na
dobré vyučování, různé prezentace ze služby
OM v různých afrických zemích, setkání
s přáteli a také trochu odpočinek. Byl to
krásný týden naplněný přesně tím, co jsem už
zmínila.
Nejvíce mne oslovilo kázání ředitele
AWANY pro oblast Afriky, který zdůraznil,
jak populace v Africe mládne (48% je mladších
16 let) a církev je stále více zaměřená na
dospělé než na děti a mládež. A také svědectví
12-letého chlapce, který žil na ulici od svých
sedmi, tam začal kouřit, experimentovat
s alkoholem a drogami, dokud si ho někdo všiml
a pomohl mu. Nyní žije pro Ježíše, vrátil se do
školy a své svědectví zakončil: „Církvi, na ulici
žije tisíce dalších, jako jsem byl já. Co s tím
uděláš?“
Ta otázka mi zní pořád v hlavě. Ano Bůh mne
povolal ke službě dětem. Ale také už více než
rok mi ukazuje, jak efektivněji oslovit více
dětí evangeliem. Nejen v Africe je veliká
potřeba učitelů pro službu dětem. Např.
v Mamelodi jsou stovky církvi (jen hrstka
opravdu biblických), ale jen pár z nich má
nedělní školku. A pokud ji má, tak učitelé neví,
co dělat s dětmi, protože tam neexistuje
žádné školení. A to je to nové, co raší, co mám
poslední dobou více na srdci, co ale vyvolává
hodně otázek.
Modlím se o jasné Boží vedení, co, jak a kde
bych s tím měla udělat. Přimlouvejte se se
mnou, prosím.

Letošní dětský tábor

Vodní hry na táboře

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

DĚKUJI!!! BUĎTE
POŽEHNANÍ!!!

Velice děkuji za Vaše modlitby a všechny
finanční
dary.
Prožili
jsme
znovu
nezapomenutelný čas. I když voda v bazénu
byla ledová, tak teplota vzduchu to dohnala.
Byl to první horký víkend po zimě s teplotami
přes 30°C.
Kromě hodně legrace, her a málo spánku
bylo nejúžasnější slyšet svědectví dětí v neděli
o tom, že nyní vědí a věří, že jsou Bohem
milované. Kdykoliv znovu uslyší plno lží o sobě,
budou si pamatovat, že mají Nebeského Otce,
který se o ně stará a nikdy je neopustí.
Každý z nás si musí každodenně připomínat,
kým jsme v Kristu, že jsme Bohem milované
děti, které nikdo nevytrhne s Jeho ruky!!!

Oslava narozenin doma
s přáteli

Návštěva staveniště budoucího
křesťanského hotelu

Ranní biblické skupinky na
táboře

Rozloučení s Davidem&Natkou

_______________

Přimlouvejme se:
- za moudrost pro nás učitele,
jak vést dál děti, které
odevzdaly své životy Kristu
- za ochranu, vytrvalost a
každodenní vítězství pro nové
Boží děti
- za ochranu našeho centra,
našich věcí i našich životů
- za moudrost, rozhodnost a
citlivost na Boží hlas pro naše
vedení v době změn v OM
- za Davida&Natku, za hladké
znovu přivyknutí se životu na
Slezsku,
ať
můžou
být
stejným
nebo
i
větším
požehnáním jako byli tady
- jasné Boží vedení do nových
věcí, které mi Bůh ukazuje

S přáním Božího pokoje

 Monia 

