Poďakovanie
Nezařazené | 30.7.2016 @ 16.00
Moja milovaná rodinka a milí priatelia, chcem vám zo srdca moc poďakovať za to, že ste so mnou súcítili a mysleli na mňa
na modlidbách. Vedela som, že Boh všetko dopredu vie a všetko zariadi, ale aj tak človeka moc poteší, keď vie, že v danej
situácii nieje sam, že za ním niekto stojí. Toto ma držalo a dávalo mi silu sa radovať zo všetkého, čo predo mnou bolo.
Pobyt v nemocnice utiekol veľmi rýchlo. Mala som tam požehnaný čas. Písala som si denník, čítala Bibliu a starala sa
o dieťa hneď na druhý deň po operácii. Boh ma posilňoval a napĺňal ma radosťou. Som Bohu moc vďačná za to, že spĺňa
svoje sľuby a opravdu nešetrí s požehnaním. Boh mi v istom proroctve zasľúbil veľké veci… a teraz je to tu. Som moc
šťastná a vďačná za svojho milovaného manžela. Teraz mám možnosť radovať sa aj z milovaných synov. Väčšiu radosť a
väčšie požehnanie už ani nemôže byť.
Budúcnosť prináša nové veci. Nehovorím, že vždy je všetko ľahké! Je ale dôležité vo všetkom obstať a vždy sa nechať učiť.
Som vďačná za svojho manžela, ktorý ma moc povzbudzuje, podopiera a vždy pozdvihuje. Moc ďakujem môjmu
milovanému zboru v Rumunsku za to, že na mňa pravidelne mysleli. Mam vás rada a moc mi chýbate. Často na vás myslím.
Samozrejme som rada i vďačná novému zboru z Kolína, že na mňa mysleli a najmä modlitebný tým. Moc pozdravujem
svojich blízkych z Rumunska. Je mi po vás clivo. :(
Chcem ďalej poďakovať rodinke Morrisonovcov za dary, ktoré nám dali pre bábätko. Moc si vážime vašej pozornosti. Ani
neviete, ako ste nám so všetkým pomohli. Samozrejme veľmi ďakujeme aj rodine za obrovskú podporu, za priateľstvo i za
všetko, čo mame. Samozrejme aj iným darcom veľmi pekne ďakujeme. Vaše dary si Boh použil a vy ani neviete, akú radosť
ste nám spravili.
Anička Bubanová

http://ampm.buban.cz/nezarazene/podakovanie/
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