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Kráčíme dál
Věstník | 13.8.2013 @ 16.11
Dlužíme všem našim přátelům a sponzorům omluvu za velikou mezeru v našich věstnících. Od slepičího článku uběhlo
několik měsíců, během nichž se událo tak mnoho!

Tak tedy namátkou
Michael pokračuje v práci asistenta registrátora na Global University a technického asistenta na VOŠMT.
Ana-Maria je stále stejně půvabná a okouzlující. Máme se rádi čím dál víc. A kdo ví… možná, že slovo „více“ bude
platit i při příštím sčítání lidu v naší domácnosti.
Michael v minulém semestru asistoval při výuce předmětů Principy výkladu Bible a Christologie. Celkem odučil
přibližně 40–50 hodin. Má z toho ohromnou radost, neboť tím kráčí směrem ke svému plánovanému povolání: být
učitelem odborných předmětů na misijní a teologické škole.
Ana-Maria až do konce června působila jako pomocnice v domácnosti. S láskou pečovala o dvě malé děti, jimž
vštěpovala principy evangelia.
Michael vylepšil a zautomatizoval agendu Global University za použití pokročilých funkcí služby Google Drive.
Ana-Maria sloužila jako vedoucí nedělních besídek pro děti předškolního věku.
Michael s Aničkou připravili a provedli náborovou prezentaci školy na Kristfestu a na mládežnickém táboře ve
vesničce Sacalasău Nou (Nový Šastelek, jinak také Bajaš) v Rumunsku.
Michael s Aničkou sloužili na dětském táboře v Bajaši jako vedoucí skupinky starších kluků (12–14 let). Všech šest
nám svěřených se s námi modlilo modlitbu spasení! Po celou dobu tábora je vyučovali, vedli a povzbuzovali. Na
navazujícím táboře jsme pak vedli podobnou skupinku ještě starších (14–19 let). Hovořili jsme s nimi o tématech
tábora a povzbuzovali je k životu v Kristu.
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Naše skupinka na mládežnickém táboře

Potřeby

Na prvním místě potřebujeme lásku, víru, sílu, motivaci, zdraví, požehnání, vedení a zaopatření do příštího školního
roku. Aby se Michaelovi vyhýbalo vyhoření a Anička aby to s ním v naději vydržela. Bereme svou práci vážně,
proto prosíme o modlitby!
Myslíme si, že by se nám hodilo auto. Možná, že je náš úsudek špatný, proto se netrápíme, že ho nemáme.
Každopádně momentálně nemůžeme ani pořizovat, ani provozovat. Pokud to ale Pán Ježíš uzná za vhodné, pak nám
ho dá.
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Dětský tábor
http://ampm.buban.cz/vestnik/kracime-dal/
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