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„Chwała na
wysokościach Bogu, a
na ziemi pokój
ludziom, w których
ma upodobanie.“
Ew.Łukasza 2,14

Rostu, rosteš, rosteme, rostete!?!
Přemýšlím, jak vše krásně roste a zelená
se na jaře a v létě (máme nyní v JARu léto). Vše
potřebuje čas a tu správnou péči, než to
vyroste a dá květy a ovoce. Podobně to vypadá
i v duchovním rozměru. Ptám se sama sebe a
také vás, jak pečujeme o semínka Božího slova
zasetého do našich srdcí? A zaséváme? A jak
pečujeme o semínka v srdcích naších blízkých?
Velice známý biblický verš říká: „miluj bížního
svého jako sebe samého.” Pečujeme o náš
duchovní růst? Jak můžeme zasévat, zalévat,
starat se o druhé, když se nestaráme o náš
duchovní růst? Jak můžeme dát někomu napít z
hrnku, který je prázdný? Tyto otázky si sama
kladu a modlím se, aby náš nebeský Otec plnil
šálek mého života každý den znova a znova, aby
v něm nikdy nechybělo žádné ovoce Jeho
Ducha.

Papája, ještě zelená

S kamarádkou pod
Jakaranda stromem

Křest děvčat z odpolední školy
V letošním školním roce jsem vyučovala
6. a 7. třídu. Některé z nich jsem učila už
v jejich páté třídě. Musím se přiznat, že je
úžasné vidět, jak ty děti rostou, mění se, a
chtějí dát větší prostor ve svých životech
Bohu. Také si pamatuji, kolikrát jsem to s nimi
chtěla vzdát. Myslela jsem si, že to je
z lidského pohledu nemožné. A přesto mně
jejich situace doma a všechny těžkosti, kterými
procházeli táhly více k Bohu, aby On udělal to,
co je pro mne nemožné.
Duch svatý opravdu působil v jejich
srdcích. Jedna dívka se začala ptát na křest už
na táboře. Měli jsme zajímavý rozhovor o tom,
proč je křest důležitý. Chtěla jsem také vědět,
co ji k tomuto rozhodnutí vede. Ona jednoduše
odpověděla: „Chci být blíže Bohu. Chci
opravdově následovat Ježíše. Chci žít pro Něj a
ne pro sebe.“ Později se k ní ještě přidala další
dívka. Co je pro Boha nemožné?

Křest děvčat z odpolední
školy

Křest děvčat z odpolední
školy

Oslava křtu děvčat

Moje biblická skupinka

Po dalších rozhovorech s pastoremředitelem centra, a také setkáních s rodičipěstouny dívek, jsme oslavovali jejich křest u
nás v centru. Děvčata se také zapojila do
našeho dorostu a jsou pravidelnými účastníky
bohoslužeb v jednom místním sboru. Modlete
se s námi o Boží ochranu před různými
nástrahami dnešního světa, aby zůstaly Bohu
věrné.

S děvčaty z našeho dorostu

PÁRTY A VÝLET SE SEDMÁKY

Dárek od amerického týmu

Výlet se sedmáky

Každotýdenní mytí aut ;-)

Prezentace v hrádeckém
centru

_______________
Děkujme Pánu:
- za Jeho působení v životech
našich dětí
- za dary různých pomůcek od
amerického týmu
- za dar 20 starších počítačů
z Holandska
za
krásný
dáreček
Vánočních prázdnin strávených doma

_______________

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

Konec letošního roku byl pro mne hodně
o loučení. Máme pět sedmáků v odpolední škole
a z toho tři jsou v mé třídě. V příštím roce
tyto děti začnou navštěvovat střední školu a
opustí brány Meetse a Bophelo. I když ne tak
docela. Je pro ně samozřejmě otevřen páteční
dorost.
Poslední čtvrtek školního roku jsme
měli rozlučkovou párty v mé třídě. Připravila
jsem prezentaci fotek a nějaké dobrůtky
k snědku, a hlavně jsem chtěla, abychom se
sdíleli. Děti vzpomínaly na svou první třídu
v centru. „Já se chtěla vždy s každým prát.
Ale Bůh mi pomohl zvládat můj hněv.“ Svěřila
se jedna. „A já vždycky utíkal, když Nico přijel
s autobusem,
dokud
jsem
tu
nenašel
kamarády.“ Přidal se druhý. Všichni se shodli,
že nevěděli nic o Ježíši, když přišli do centra.
Jejich rodiny je nevedou ke Kristu, spíše
k uctívání předků. Ale je úžasné, že po
dlouholetém budování vztahů nám rodiče
důvěřují, a proto souhlasí, když je vezmeme do
církve v neděli nebo na nějaký výlet. Souhlasili
také se křtem a přišli povzbudit své děti.
V africké kultuře jsou vztahy velmi důležité.
Před mým odjezdem domů jsme ještě
stihli výlet. Byl to celkem deštivý a chladný
týden, ale Bůh nám daroval trochu sluníčka ve
správný čas. Tak jsme mohli vyrazit na
zahradu mých přátel a tam se vydovádět
v bazénu. Připravili jsme společně i pizzu a
shlédli film Courageous. Nikomu se nechtělo
domů.
Pro naše sedmáky nyní začíná nová
kapitola v životě. S novou školou přijdou nové
výzvy a pokušení. U nás v centru mají vždy
dveře otevřené, přesto se budou muset trochu
osamostatnit. Přece jen naše každodenní
duchovní, fyzická, mentální, sociální péče
skončí. Modlete se s námi o hladké
přizpůsobení se novému kolektivu ve škole a
novým povinnostem. Přimlouvejme se, aby
nezapomněli, co se u nás naučili.

Moje třída

Graduation – slavnostní
ukončení odpolední školy

Na školení – „Mentoring clinic“

________________
Přimlouvejme se:
- za moudrost při plánování
a rozhodování pro příští rok
- za duchovní růst našich
dětí a touhu být světlem
doma i ve škole
dostatek
nových
pracovníků v příštím roce
- za Boží vedení pro celý
náš tým při hledání Boží
vůle pro budoucnost centra

________________
POŽEHNANÝ ROK 2018!
Přeje Monia

