
 
  

 

 

  

Milí Priatelia,                       

Pozdravujem Vás zase z Malawi! Opäť by som sa chcela s Vami podeliť 

o niektoré novinky, ktoré sa nedávno stali. Ďakujeme za Vašu záujem!   

DIEVČENSKÝ TÁBOR                           
 

Počas „zimných“ prázdnin - 

august je ešte v chladnom 

období, sme zase organizovali 

tábory misijnej spoločnosti „To 

All Nations”. Tentokrát boli na 

rade dospievajúce dievčatá a 

mládež. Usporiadali sme tábor 

zvlášť pre dievčatá a zvlášť pre 

chlapcov mládeže, v tomto 

veku by inak nedávali pozor na 

duchovné veci ale viac by sa 

sústredili na seba. Keďže sa 

mládežnícky tábor konal počas 

konferencie Liebenzellskej Misie, 

mohla som sa zúčastniť len 

druhého tábora 20-23. aug. pre 

mladšie dievčatá.  

Aj miesto tábora bolo 

výnimočné, boli sme v Chileme, 

neďaleko od Zomby. 

„Chilema“ v Chichewe 

znamená „postihnutý“ alebo 

„zdeformovaný“. Táto oblasť 

dostala názov podľa 

prírodného fenoménu strom 

Chilema. Je to jediný strom, 

ktorý vyzerá ako celý les. Nie je 

možné nájsť pôvodný kmeň 

stromu, pretože celá oblasť je 

rozsiahla vzájomne prepojená 

sieť tkaných kmeňov. Tento 

strom má viac ako 50 rokov a 

jeho rozloha je 700 metrov 

štvorcových. Je jediným svojho 

druhu v celej krajine. 

Keď to človek uvidí, dostane 

zvláštny pocit: niečo tu neni v 

poriadku. Pre mňa je v tomto 

skrytý aj symbolický význam, 

aký chaotický môže byť život 

bez Pána Boha. Potrebujeme 

Jeho milosť a Pravdu, aby sme 

sa mohli zorientovať v tomto  

zdeformovanom svete a 

rozlišovať dobro od zlého.     
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Mali sme do kopy 31 dievčat z 

piatich detských centier vo 

veku 11 až 14, na ktoré dávali 

pozor len spolupracovníci 

ženského pohlavia. Dievčatá sa 

vyznačovali dobrým správaním 

a spoluprácou. Zúčastnili sa 

súťaží, piekli šišky a banánový 

chlieb, šili si vlasové pásiky, radi 

spievali a mali dobrú náladu. 

Pre dievčenské tábory sme si 

zvolili novú tému: „Rút dnes”. 

Rutin životný príbeh, jej 

rozhodnutia v rôznych životných 

situáciách a charakteristiky sú 

dobrými príkladmi, ktoré máme 

nasledovať aj dnes: napr. 

vernosť - lojalita, starostlivosť, 

pracovitosť, vytrvalosť, viera v 

Pána Boha, poslušnosť, čistota, 

odvaha ... Každé dievča 

dostalo Rutin príbeh s 

omaľovánkou ako dar, kam si aj 

mohli zapisovať svoje 

poznámky, charakteristické 

znaky a Biblický verš daný k 

dennej téme. 

Nasledujúci verš veľmi dobre 

zhrnie, ako Pán Boh premenil 

Naomin a Rutin smútok na 

radosť: 

„Ja poznám svoje zámery, ktoré 

mám s vami – znie výrok 

Hospodina – sú to zámery 

pokoja, a nie nešťastia, dám 

vám budúcnosť a nádej.”  

Jeremiáš 29,11 

Pán Boh mal pripravený plán 

pre Rutin život, a takisto má aj 

pre Teba a pre mňa. Okolnosti 

môžu byť niekedy kruté, ale Pán 

Boh nás aj vtedy drží v rukách a 

chce vždy to najlepšie pre nás. 

Treba len, aby sme Mu 

dôverovali.   

Ďakujeme Pánu Bohu za zmenu 

v ich živote: 17 dievčat sa 

rozhodlo prijať Pána Ježiša do 

svojho srdca a ostatné si 

upevnili svoje rozhodnutie 

minulých rokov. Bolo to pre nás 

vedúcich veľkým požehnaním a 

potešením vidieť, že dievčatá 

sú pripravené nasledovať 

Pánovo volanie. Mali sme aj 

dobré skupinové a osobné 

rozhovory s dievčatami. Opýtali 

sme sa, čím zápasia a modlili 

sme sa za nich.          

KONFERENCIA V ZAMBII 
 

Každé dva roky sa koná 

konferencia misionárov 

Liebenzellskej Misie, ktorí slúžia v 

Afrických krajinách. Tento rok 

som sa toho mohla zúčastniť 

prvýkrát. 

Boli sme spolu 13. - 19. augusta s 

misionármi zo Zambie, Burundi, 

Nigérie a Malawi na farme 

Fringilla v Zambii. Kvôli dlhej 

ceste autom sme museli 

naplánovať dva dni navyše na 

cestu tam aj naspäť. Okrem 

cestovnej únavy a komárov 

sme spolu strávili veľmi pekný a 

požehnaný čas. Strava bola 

vynikajúca, skoro ako doma! :D 

Bolo nás spolu 64. Konferencie 

sa zúčastnil tím nemeckých 

dobrovoľníkov zo Zambie, 

skupina Impact, ktorí sa starali o 

 



 
 

 
detské aktivity a spoločný herný 

program. Prišiel aj Daniel 

Mattmüller, náš nový regionálny 

koordinátor z Nemecka. Kazateľ 

Paul Knauer pre nás pripravil 

Biblické štúdie, on je aj 

zamestnaný na čiastočný 

úväzok v misii Liebenzell 

Kanada. Počas štúdia 

Abrahámovho života Paul 

použil veľa príkladov a 

životných príbehov na ilustráciu 

právd, ktoré sme si ľahko mohli 

aplikovať pre náš osobný život. 

Pre mňa bolo hlavnou pravdou 

myšlienka, že Pán Boh vždy 

očakáva odo mňa len jeden 

krok - ten ďalší krok, ktorý 

môžem urobiť vo viere, keď 

nasledujem Jeho. 

Mali sme veľa voľného času, 

aby sme si mohli spolu hovoriť a 

spoznať kolegov z iných krajín - 

ktorých poznáme iba z 

misijného plagátu. Bolo 

povzbudením vypočuť si ich 

svedectvá. Modlili sme sa tiež v 

malých skupinách za každú 

modlitebnú tému, ktorú 

predstavili regionálni vedúci 

každej krajiny, spolu s 

fotografiami. Som rada, že som 

sa mohla skamarátiť s Jessicou 

Meier (Zambia) a Angelikou 

Süsskoch (Burundi), dobre sme si 

rozumeli. Jessica bola inak 

praktikantkou po mne v tom  

istom zbore v Toronte, ale 

osobne sme sa stretli až tu.  

Daniel a Paul nás po konferencii 

navštívili na našich služobných 

miestach v Malawi. Spolu s 

Müllerovcami sme si spravili aj 

výlet na Zomba Plošinu (fotka 

dole). Boli sme sa pozrieť na 

priehradu, ktorá slúži ako zdroj 

pytnej vody v Zombe.  

 

Ďakujem pekne, ak sa za mňa 

naďalej modlíte. V septembri 

som prišla zase do Mdeky a v 

októbri začínam tu oficiálne 

pracovať. Som veľmi rada, že 

som dostala túto príležitosť a 

dúfam, že budem požehnaním 

pre deti, mládež a 

zamestnancov. 

 

    VĎAKA ZA: 

- Ochranu na cestách 

- Možnosť slúžiť v Mdeke, 

Božie vedenie 

- Tábory: obrátenia, 

jednotu, spoločenstvo 

 

           PROSBA ZA: 

- Dobrý začiatok v službe a 

integrácia do tímu 

spolupracovníkov  

- Duchovný rast detí a 

mládežníkov  

 

  Mulungu akudalitseni! 

Nech Vám Pán Boh žehná,    

S pozdravom Vaša Silvi 
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