
 

 

„... Veď Boh pôsobí vo vás, 

že chcete i konáte, čo sa 

jemu páči.”            

Filipanom 2,13 

 

 SPRÁVY: 

 Rozlúčka v Toronte 

 Okružná cesta 

 Misijný deň—Bad 

Liebenzell 

 Vyslanie cez LM 

Maďarsko 

 Nový začiatok v 

Malawi 

 

Milí Priatelia!   

Srdečne Vás pozdravujem tentokrát už z Malawi! Vďaka Pánu som sem 16. septembra v 

poriadku pricestovala. Akurát pred rokom som tu strávila mesiac, neuveriteľné, ako 

rýchlo čas ubehol! Je to skvelé, stretnúť sa zase so spolupracovníkmi a byť zase v 

Afrike. Ale tentokrát je to trošku iné. Už len kvôli cestovaniu bolo to náročnejšie: na dva 

roky som mohla zbaliť 2 veľké kufre do 23 kg. Bola to výzva, ale inak všetko fungovalo 

dobre. ... a ako sa mi tu žije, dozviete sa na str. č. 4.! :D 

A to kvôli tomu, lebo Vám ešte dlžím pár dôležitých informácií, čo sa týka môjho času 

pred vycestovaním. Naposledy som sa totiž ozvala z Toronta, kde som strávila 3,5 

mesiaca na interkulturálnej príprave. Tento čas bol veľmi dôležitý ohladne mojej prípravy 

na misijnú službu. Výuka bola dobrá, od Mattmüllerovcov sa dalo veľa naučiť, predtým 

totiž tiež slúžili v Malawi. Spoločenstvo bolo dobré aj v baptistickom zbore: First Baptist 

Church of Toronto, kde som sa zapojila do práce s deťmi a vypomáhala s 

administratívnou prácou. Bolo ťažké sa rozlúčiť, lebo aj za ten krátky čas sme sa dobre 

skamarátili. Naučila som sa tu veľa praktických vecí a priblížila som sa aj k africkej 

kultúre. Aj rozlúčka bola výnimočná s obrovskou tortou. Dúfam, že Pán Kazateľ Gibbs 

dodrží svoje slovo a príde ma niekedy v Malawi navštíviť!  

Po návrate domov začiatkom mája som začala okružnú cestu v Maďarsku, oboznámenie 

zborov s našou službou a zbieranie podpory. Leto bolo plné cestovaním, prezentáciami a 

návštevami nielen v Maďarsku ale aj na Slovensku, v Českej Republike a v Nemecku. V 

auguste som mohla stráviť viac času s rodinou, priateľmi a mala som aj dovolenku. Tiež 

som mohla vypomáhať na troch táboroch s detským programom. Posledné dva týždne v 

septembri boli zase plné rozlúčkami a mala som aj pár misijných prednášok, takže môj 

čas bol maximálne využitý.  

Október ‘17                                  “Silvi v Malawi”                      

            S Pánom kazateľom Gibbs a s mládežou po zhromaždení 



 

 

 

 

 

 

Vyslanie 
Moje oficiálne vyslanie cez LM Maďarsko sa uskutočnilo 22. júla v Budapešti. LM Nemecko  
reprezentoval Hartmut Wacker a tiež prišlo niekoľko predstaviteľov rôznych kresť. zborov a 
misijných organizácií, aby ma pozdravili Biblickým veršom a vyslali do misie. Témou 
misijného dňa boli „Nové začiatky”, a to nielen kvôli mne ale aj kvôli druhej maďarskej 
misionárke, Krisztina Keszi. Ona slúži v susednej Zambii a onedlho začne novú službu na 
novom mieste. Okrem toho nastali zmeny aj vo vedení našej organizácie. Szabolcs Sípos, 
vedúci biblickej školy v Budapešti odovzdal štafétu Andrásovi Törökovi, kazateľovi 
reformovaného zboru v Maďarsku. Obidvaja brali na seba túto zodpovednosť dobrovoľne. 
Nedostanú za to žiadny plat, taktiež ako ostatní dobrovoľníci LM v Maďarsku.  
 
Som veľmi vďačná Pánu Bohu za týchto verných ľudí a tiež za Jeho vedenie v mojom živote. 
Keď sa pozriem naspäť na začiatky pred dvomi rokmi, keď som sa hlásila u misijnej 
spoločnosti, môžem povedať, že vyslanie je pre mňa veľkým darom a vypočutím modlitieb. 
Pán Boh otvoril pre mňa tieto dvere, on mi dal vytrvalosť počas hľadania a čakania dlhých 
mesiacov. On je ten, ktorý mení a pripravuje naše srdcia a daruje, aby sa plány a sny stali 
skutočnosťou podľa jeho vôle. Jemu patrí chvála a úcta za to všetko! 
Medzičasom som dostala pracovné víza na dva roky, to je tiež veľká chvála.  
 

Misijný deň 

V júni som mala možnosť zúčastniť sa 

misijného dňa v Bad Liebenzelli a 

zapojiť sa do programu pre deti.          

S novými misionármi sa robilo interju o 

tom, ako sme vnímali Božie volanie do 

misie, ako Pán Boh dotýkal našich sŕdc 

a ako sme na to reagovali.                                       

Tiež som vďačná za osobné rozhovory 

hlavne s bývalými misionárkami, ktoré 

slúžili v Malawi ako slobodné. Ich 

povzbudenie padlo dobre. Okrem toho 

som im mohla klásť rôzne otázky a 

profitovať z ich osobných skúseností a 

praktických rád ohladne tunajšieho 

života a služby ako single misionárka.  Misionári na javisku - Misijný deň v Bad Liebenzelli 

Manželovia Luz pri kázaní Szabolcs Sípos-bývalý riaditeľ András Török—nový riaditeľ 

Vyslanie cez LM Maďarsko 



 

 

Vďaka za: 

 Božie vedenie 

 Vyslanie cez LM 

Maďarsko 

 Okružnú cestu, nové 

známosti a milých ľudí 

 Dvojročné pracovné 

víza  

 

Prosba za: 

 Aklimatizáciu v Malawi  

 Vytrvalosť v učení sa 

jazyka Chichewa  

 Ochranu 

 Nové priateľstvá 

Okružná cesta v Maďarsku  

Z kázania Edgara Luza na misijnom dni v Budapešti je dôležité zmieniť: ohladne misijnej 
činnosti ostávajú pre naše zbory len tri možnosti: ÍSŤ, VYSLAŤ alebo BYŤ  
NEPOSLUŠNÍ!  
 
Citát Dr. R.C.Sproula je tiež niečo, nad čím by sme sa mali zamyslieť: 
Nie každí je k tomu povolaní, byť misionárom niekde na tomto svete, ale je to 
zodpovednosť každého z nás, aby sa diala misijná činnosť na celom svete ... a zbory 
dostali povolanie: „aby ste spolu so mnou zápasili” (Rimanom 15,30) pri šírení Evanjelia 
na celom svete.  
 
Počas okružnej cesty v Maďarsku bolo pre mňa veľmi povzbudzujúce vidieť, že niektoré 
zbory už dospeli k tomuto vyznaniu a chcú stáť za mojou službou cez modlitby a 
finančnú podporu. Ale musím povedať, že väčšina zborov žiaľ ešte nevníma svoju 
zodpovednosť a miesto vo svetovej misii. Myslím si, že ak sa o tom v našich zboroch 
nebude vyučovať, tak nenastane žiadna zmena v budúcnosti. Keď svetová misia 
nebude dôležitá pre vedenie zboru, tak ani členovia nebudú podporovať túto myšlienku.  
 
Rada by som teda vyslovila prosbu zborovým vedúcim, aby videli dôležitosť nášho 
poslania a urobili konkrétne kroky v tom, aby sa misijná práca dostala do popredia aj v 
dnešnej dobe. Prosím, vkladte Vašim členom na srdce: MODLIŤ SA, PRISPIEŤ A ÍSŤ 
DO MISIE!  
 
Ako Pán Ježiš nás k tomu volá v Matúšovom Evanjeliu 28,18-20: 
„Daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. Choďte teda a získavajte mi učeníkov 
vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte 
ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni 
až do konca sveta. “   
 
Cieľom mojej okružnej cesty v Maďarsku bolo oboznámiť zborov našou misijnou 
činnosťou a vyzvať ich, aby sa k nám pridali a stali súčasťou celosvetovej misie.  Moju 
prezentáciu o Malawi som mohla zdielať 37-krát na 27 miestach. Pozvánku som 
dostala nielen na nedeľnú Bohoslužbu ale aj na Biblické a mládežnícke hodiny, do 
základných a stredných škôl a dokonca aj do kresťanskej škôlky. Teším sa, že som 
spoznala toľko milých ľudí, kazateľov s rodinami, ktorí budú pravidelne na mňa myslieť.  
 
Aj keď to bolo celkom náročné, byť na ceste 3 týždne v máji, týždeň v júni a týždeň v júli, 
meniť postele a žiť z kufra, stálo to za to. Tiež som si užila maďarskú pohostinnosť.  
Chvála Pánu za dostatok síl, za ochranu, motiváciu a nadšenie, zdielať to isté 
niekoľkokrát za sebou. Otázky sa väčšinou tiež opakovali, aj k tomu bolo treba mať 
trpezlivosť.  
 
 
 

Malá výstava pár zaujímavých vecí z Malawi  



 

Kontakt: 

www.liebenzell.org 

skevezsda@gmail.com 

Skype:                 
kevezsda.szilvia 

WhatsApp:        
00421 907492680 

Tel: 00265 995235171 

Aklimatizácia v Malawi  
Už je to 5 týždňov, čo som priletela do Malawi! Ďakujem Vám za modlitby! Letela som 

s leteckou spločnosťou Ethiopian Airlines z Viedne cez Addis Abebu a Lilongwe do 

Blantyre. Vzdialenosť od domova k nám je asi 10 000 km a let trvá 12 hodín.                                                                                                                         

Prvé dni som strávila v meste Zomba a mala som orientáciu u rodiny Volz. Zdravie 

nebolo najlepšie na začiatku, keďže som dostala chrípku ale za 10 dní som už bola 

zdravá. Teraz sa môžem tešiť horkému počasiu v Malawi! :D Október a november sú 

najteplejšie mesiace v roku, keď denná teplota stúpa mnohokrát na 40 °C.  

Potom som prišla s misionárskou rodinou Müller do dediny Chilonga, kde sa 

nachádza rozvojový projekt „Ubwenzi” - Priateľstvo. Takže žijeme na vidieku, kde 

sú dosť jednoduché podmienky. Podľa plánu tu zostávam najprv 3 mesiace, lebo 

učenie jazyka ide rýchlejšie na vidieku, kde ľudia žijú blízko k sebe a majú čas na 

rozhovory. Mestský život je iný, tam sa používa väčšinou angličtina a ľudia sú viac 

izolovaní od seba. Mojou hlavnou úlohou je učiť sa jazyk Chichewa a zoznámiť sa s 

kultúrou. Už mám za sebou prvých 20 hodín výuky s „učiteľkou” zo susednej dediny. 

Volá sa Lydia a pomáha mi hlavne s výslovnosťou. Som vďačná za ňu, je vhodná pre 

túto úlohu, aj keď nie je vyučená, ale hovorí dobre anglicky. Stretávame sa trikrát do 

týždňa: ona príde ku mne v pondelok a ja pôjdem k nej na bicykli v stredu a v piatok.   

Inak sa mám dobre, nemôžem sa vôbec sťažovať! Bývam v misionárskom dome, 

ktorý stojí práve prázdny. Mám peknú obývačku, kuchyňu, spálňu a kúpelňu s teplou 

vodou a toaletou. Vodu môžeme piť z vodovodu, je čistá, lebo máme vlastnú studňu. 

Internetové pripojenie je tu žiaľ slabé, takže napr. kvôli skypeovaniu musíme ísť do 

mesta. Veľké nákupy musíme plánovať dopredu, lebo väčšinu vecí môžeme nakúpiť 

len v meste. Dobré je, že máme chladničku s mrazničkou, ide to na solárnu energiu.   

V našom projekte máme teraz 20 spolupracovníkov, všetci sú veľmi milí a nápomocní. 

Funguje tu kresťanská škôlka a škola, takže každý deň sem prichádza asi 250 detí. 

Vždy sa tu niečo deje, nudiť sa tu nebudem! :D Okrem učenia sa jazyka sa môžem 

zapojiť do rôznych činností a máme aj pravidelné stretnutia: v pondelok ráno je 

stretnutie spolupracovníkov a stíšenie, v utorok večer sa hrajú stolné hry, vo štvrtok 

popoludní je stretnutie mládeže a večer modlitebné stretnutie, v piatok popoludní 

máme detský klub a v nedeľu popoludní „fellowship”—to je ako druhá Bohoslužba. V 

poslednom čase sa tu konali aj väčšie podujatia ako konferencia kazateľov, 

mládežnícka konferencia a deň detí. Raz za mesiac organizujeme stretnutie pre 

kazateľov z blízkych zborov a pre ich manželky, kde sa preberajú rôzne témy pre ich 

duchovné budovanie a máme aj Biblické štúdium.                                                                                                              

Veľmi som vďačná za Vaše modlitby ohladne našej služby a tiež ďakujem za finančnú 

podporu! Pán s Vami!     S pozdravom z Chilongi,  Silvi                                                                      

 

 

 

Finančné dary:  

OTP Bank 

Sepa platba 

Molnár Mária 

Külmissziói Alapítvány 

IBAN: HU28 1173 8084 

2001 1215 0000 0000  

SWIFT: OTPVHUHB  

Alebo na eurový účet: 

IBAN: HU06 1176 3385 

2570 8884 0000 0000  

“Kevezsda Szilvia         

szolgálatára”     Ďakujeme! 

 


