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Nový rok přinesl změny
Možná si pamatujete, jak jsem vám psala o
chystaných změnách v OM, a také že něco
rašilo v mém misijním životě. Velice ráda bych
vám představila změny, které se chystají v OM
obecně, v AIDS Hope, a také konkrétně v mé
službě. Chci také moc poděkovat všem, kteří se
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modlili o vyjasnění některých plánů. Bůh je

Lynnwood Ridge

vyslyšel. A jak? To se dočtete níže. 

0040 Pretoria

Změny chystané v OM obecně

South Africa

Už
pár
posledních
let
se
vedení
mezinárodního OM modlilo, a usilovalo o zúžení
našeho zaměření. Před dvěma lety jsem poprvé
zaslechla novou vizi pro OM. Ta zní v češtině:
„Živá společenství následovníků Ježíše mezi
těmi, kdo jej dosud neznají“. V té době také
začaly různá jednání, jak to zavést do praxe.
Možná se vám zdá „co se vlastně změnilo?“,
když jako misijní organizace jsme se vždy
snažili zasáhnout evangeliem ty národy, které o
Ježíši nikdy neslyšely. Je ale pravdou, že
většina misijních organizací, včetně OM,
pracovala v zemích, které mají přístup k bibli, a
jen malé procento misionářů a financí šlo do
tzv. uzavřených zemí, kde Ježíše neznají a jsou
dokonce věznění nebo popravování za šíření
křesťanství. Možná si vzpomenete na příběh
humanitárního pracovníka Petra Jaška, který
koloval i v českých médiích.
OM v některých zemích předala místním
zodpovědnost za další fungování, nebo musela
nějakým způsobem změnit zaměření směrem
k lidem nezasaženým evangeliem. Také v Jižní
Africe došlo nebo dochází k některým změnám
v jednotlivých
odděleních.
Stručně
a
zjednodušeně se OM Jižní Afrika chce více
zaměřit na mobilizaci a přípravu misionářů.
Tyto jednání a hledání Boží vůle pro další
směřování se dotklo také AIDS Hope.
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_____________
„Cośmy słyszeli i poznali, i
co nam opowiadali ojcowie
nasi, tego nie zataimy
przed synami ich, lecz
opowiemy przyszłemu
pokoleniu... aby poznało
Go następne pokolenie
...że mają pokładać
nadzieję w Bogu i nie
zapominać o dziełach
Bożych, lecz strzec
przykazań Jego, żeby nie
byli pokoleniem
przekornym i
niewiernym.“

Psalm 78:3-8

Čtení v odpolední škole

Volby na české ambasádě
v Pretorii

Ochutnávka dobrůtek
z domova

Tržiště v Mamelodi

Dar z holandska – pro naší
počítačovou učebnu

Nová vize OM a AIDS Hope

Každodenní vyzvedávání dětí
ze vzdálenějších škol

Každodenní výživově hodnotný
oběd z darovaných potravin

Tyto jednání nejsou ještě u konce. Prosím
modlete se o moudrost pro vedení našeho
centra a celého OM Jižní Afrika. Jako AIDS
Hope tým jsme se shodli, že pracujeme
v lokalitě, kde lidé mají přístup k bibli a jsou
tam také církve, kde lidé mají možnost slyšet
evangelium. Ale smutnou realitou je, že mnoho
církví míchá biblickou zvěst s animistickými
náboženstvími (čarodějnictví, uctívání předků,
atp.). Máme před sebou pár návrhů na změnu.
Jedním je také odloučení od OM a fungování
samostatně jako nezisková organizace, jinými
slovy předání vedení místním (což se už vlastně
děje) nebo radikální změna ve fungování
centra. Obě možnosti můžou být bolestivé,
proto na nás myslete v modlitbách. Rozhodovat
by se mělo v příštích týdnech.

Po dobrém obědě si čistíme
zuby a dostáváme vitamíny

Večeře s přáteli

Nová vize OM a moje misijní služba

Rozlučka s mými
spolubydlícími

Děkujme Pánu:
- za vyslyšené modlitby a
Jeho vedení
- za nové děti, které jsme
přijali do odpolední školy
- za zdraví
- za všechny modlitebníky a
finanční podporovatelé
- za nové členy týmu, že si
Bůh vždy povolává nové
lidičky
- za drogově závislé, kterým
Bůh pomohl začít znova
- za můj místní sbor, kde
můžu duchovně růst
- za možnost studia a
získávání nové motivace a
inspirace do služby
za
bezpečné
místo
k bydlení…a mnohem více 

Ke všem zmíněným změnám přidám ještě
jednu osobní. Začnu od svého „znovunarození“
neboli naší nehody před dvěma lety. Věděla
jsem, že mně Bůh nezachránil jen pro legraci,
proto jsem se modlila o přesný záměr. Proč jsi
mně Bože poslal zpět? Pokračovala jsem ve
službě, kterou mám stále velice ráda, a přesto
prožívala, že Bůh očekává něco víc.
Po návratu do JAR na konci roku 2016
ve mně začala růst touha pomoci nějakým
způsobem místním církvím i našemu centru
v přípravě učitelů. Viděla jsem tam velikou
mezeru. Některé církve nemají vůbec žádnou
nedělní školku nebo mají, ale dobrovolníci
nevědí, co dělat s dětmi, které jim tam Bůh
dal. Chtěla jsem se začít nějak podílet na
školení učitelů ve službě dětem, a proto jsem o
tom mluvila s vedením našeho centra. Na jednu
stranu z toho byli nadšení, protože tu mezeru
vidí také, ale prakticky to bylo těžké zapojit
do naší již tak zaplněné služby.
Letos v lednu se vše vyjasnilo a Bůh
zavřel jedny dveře (AIDS Hope) a otevřel jiné
dveře. V OM oblast Afrika pracuje jedna
Holanďanka, která koordinuje službu dětem
v celé africké oblasti. Zabývá se přípravou
učitelů ve službě dětem a přivítala mne
s otevřenou náruči, protože tam je zatím na
vše sama a modlila se o „někoho“.
Nyní jen stručně, po Velikonocích začnu
pomáhat s přípravou učitelů právě tam. Je to
stále v OM a v Pretorii. Budu stále částečně
zapojena do služby v Mamelodi – v AIDS Hope.
Více podrobností v příštím zpravodaji.

Rozlučka se spolubydlícími

Vzácná návštěva – noví
ředitelé OM Česká Republika

Děti si hrají s legem

_________________

We wszystkim tym, co
zdrarza się w życiu
człowieka, trzeba
odczytać ślady miłości
Boga. Wtedy do serca
wkroczy radość.
Kard.Stefan Wyszyński

Studium – příprava na novou službu

Školení pracovníků s dětmi

Pomoc kamarádce s pečením

Pohřeb, svatba, partyzastavena ulice-běžná praxe

Když se chci podílet na školení nových
učitelů ve službě dětem, potřebuji sama být
lépe připravena. Proto jsem se rozhodla
věnovat tento rok studiu. Přihlásila jsem se a
byla přijata k ročnímu kurzu pod Petra
Institute, který se jmenuje Relational children
ministry. Začala jsem studovat v únoru, proto
můj poslední měsíc byl velice hektický. Plné
zapojení ve službě, studium, příprava nové
vedoucí dětského klubu plně pohltily každou
mou volnou chvilku.
Tento kurz je velice náročný na čas, ale
opravdu
velice
přínosný,
praktický
a
inspirativní. Jedná se o online kurz, kdy si
všechny studijní materiály stahuji z webových
stránek a všechny úkoly zase nahrávám zpět
do systému. Byl mi přidělen online mentor,
který mi každý týden po odevzdání úkolů posílá
hodnocení.
Součástí tohoto kurzu je každotýdenní
setkání s dětmi. Pozvala jsem 9 dětí z našeho
sobotního klubu, které bydlí blízko našeho
centra v Mamelodi. Rodiče souhlasili, děti byly
nadšené a já pilně praktikuji vše, co studuji
každý pátek odpoledne na našem malém
biblickém klubu v Meetse, našem centru.

Učit se, učit se, učit se

Team-buildingové aktivity na
začátku roku

Team-buildingové aktivity na
začátku roku

Vytvoření Whatsapp skupiny
Setkání s přáteli

Hry v odpolední škole

Hry v odpolední škole

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

Možná někteří znáte mobilní aplikaci
Whatsapp. Přemýšlela jsem jak být více
efektivně v kontaktu se všemi modlitebníky,
finančními podporovateli a přáteli misie. Mohla
bych vám vždy krátce napsat urgentní
modlitební náměty, poslat krátké video,
pozdrav, díky. Pokud byste byli rádi částí této
skupiny, nainstalujte si tuto aplikaci do svých
mobilů a napište mi zprávu (na mé české číslo)
nebo email. Omlouvám se všem, kteří nejsou
přáteli těchto novodobých technologií. Moje
pravidelné
zpravodaje
budu
posílat
samozřejmě i nadále.

Další střípky ze služby





____________________

DĚKUJI!!! BUĎTE
POŽEHNANÍ!!!



Vyučuji 3-4 ročník. Poprvé jsem
dostala mladší děti. 
Máme zbrusu nový tým, 5 lidiček + 2
zůstali z minulého roku, nepočítám
vedení a místní dobrovolníky.
Vyučujeme děti o jejich hodnotě
v Božích očích.
Pár drogově závislých mužů přišlo pro
pomoc a začalo s odvykací kúrou u
TeenChallenge.

S malým Omphile

_______________

Přimlouvejme se:
- za moudrost pro vedení
AIDS Hope a celého OM
- za vytrvalost a každodenní
ochranu pro děti, které
opustily brány našeho centra a
začaly střední školu
- za Boží vedení pro mne při
všech probíhajících změnách
- za nové děti, aby si rychle
přivykly, aby se Bůh dotýkal
jejich srdcí
- za neutuchající Boží péči pro
celý
náš
tým,
finančně,
zdravotně, duchovně, emočně…
- trpělivost ke studiu a
proměněné
životy
dětí
z biblického klubu

S přáním Božího pokoje

 Monia 

