
 
  

 

 

                                

Milí Priatelia, modlitební Partneri,                             

 Srdečne Vás pozdravujem prvýkrát v novom roku a v novej dekáde! Vlhká 

dažďová sezóna je za nami, ale v Mdeke je ešte stále teplo. Je to obdobie 

ananásu, citrusov a avokáda.

SPOMIENKY OKOLO VIANOC                       
Hneď ako začalo pršať - čo sa 

mohlo stať kedykoľvek - vzduch 

sa trochu ochladil. Niekedy 

napadlo tak veľa dažďa, že sa 

nádvorie zmenilo na jazero a 

žartovali sme, že toto je naše 

„jazero Mcherezo“. V období 

dažďov musíme neustále kosiť 

trávu a je to tiež vhodné obdobie 

na sadenie stromov. Urobili sme 

to so skupinou materskej školy 

ako praktickú lekciu, potom, čo 

sme teoreticky pokryli časti 

stromu obrázkovým materiálom. 

Bola to zábava a deti sa tešili, 

najmä pri zalievaní. 

23. decembra sme mali silný 

dážď s krupobitím a zrazu vypukla 

búrka, ktorá vytrhla tri vlnité 

plechy z učebne materskej školy. 

V Malawi máme zvyčajne vlnité 

plechové strechy, takže sa to 

môže ľahko stať. Napršalo aj do 

miestnosti, ale vďaka Bohu sa 

drahý učebný materiál 

nepoškodil. Nasledujúci deň sme 

dali mokré veci usušiť na slnko. 

Vtedy už bola väčšina 

zamestnancov na dovolenke, ale 

pár detí nám pomohlo. V ten istý 

deň prišli odborníci pomôcť z 

detského centra v Chiole a ako 

vianočný darček sme dostali 

novú strechu.  

Štvrtú adventnú nedeľu sme 

tiež videli Božiu pomoc a zásah. 

Bola tu nehoda, 5-ročný chlapec 

nešťastne zoskočil z preliezky. 

Padol na chrbát a bol krátko v 

bezvedomí. Museli sme ho 

pozorovať kvôli podozreniu na 

otras mozgu. Problém spočíval v 

tom, že musel ležať a nemohol 

zaspať. Okolo neho boli vždy deti 

a pár hračiek, ktoré mu pomohli 

bdieť (viď obrázok nižšie). Vďaka 

Bohu, všetko bolo v poriadku, a 

chlapček tiež dobre poslúchal. 

Naše vianočné párty v 

detskom centre sa konalo 20. 

decembra. Mali sme pestrý 

program s vianočným príbehom, 

básňou, Biblickými veršmi, 

piesňami, hudbou a tancom. 

 

 

 

          APRÍL  2020.                                                           SILVI  V  MALAWI 



 
 

 
Spevácky zbor našich 

zamestnancov spieval 

štvorhlasne pieseň po Čičevsky. 

Anika Klassen mala úvahu podľa 

Filipským 2. Hlavnou myšlienkou 

bolo, že Vianoce sú nerozlučne 

spojené s udalosťami  Veľkého 

piatku a Veľkej noci. Verš 

Filipským 2,8 je veľmi výstižný:  

„…ponížil sa (narodil sa) a stal 

sa poslušným až na smrť, a to smrť 

na kríži.“ 

Čoskoro slávime Veľký piatok 

a Veľkú noc. Preto je dôležité, 

aby sme si uvedomili, čo pre nás 

Pán Ježiš na kríži dokonal. Je to 

Jeho nesmierna, 

nepredstaviteľná láska k nám! 

Zanechal slávu nebies, zostúpil na 

zem, a vytrpel to všetko zlo aby 

sme my mohli byť spasení. On bol 

bez hriechu, ale trpel za nás a 

niesol trest za naše hriechy, aby 

nám bolo odpustené a boli sme 

oslobodení. Tak priniesol večný 

život všetkým, ktorí v neho veria a 

prijmú tento úžasný dar. 

Na oslavu boli pozvaní aj 

príbuzní našich detí. Sú to tí 

príbuzní, ktorí prevzali 

zodpovednosť za osirelé dieťa - 

zvyčajne babička, teta alebo 

strýko. Prázdniny strávia deti 

väčšinou u nich a tiež im 

pomáhajú s prácou na poli. 

Naše vianočné menu bolo 

tradične kuracie mäso s ryžou a 

nealkoholický nápoj. Potom sme 

rozdali deťom vianočný balíček s 

potravinami a najmä sladkosťami. 

Každý rok z toho majú obrovskú 

radosť, takto išli na dvojtýždňové 

prázdniny. 

Pretože v posledných 

niekoľkých mesiacoch bolo málo 

jedla v mnohých rodinách, aj 

počas prázdnin sme mali 

otvorenú kuchyňu. Deti v 

detskom centre mali možnosť 

raňajok a obedov. Túto príležitosť 

využilo každý deň 10 až 15 detí. 

Tento rok sme pokračovali s tým 

cez víkendy a budeme to robiť 

kým bude nová úroda kukurice v 

apríli. Vďaka Bohu, že nová úroda 

sa zdá byť v tomto roku dobrá, 

ďakujeme za Vaše modlitby. 

 

              VĎAKA 

 

Keď sa pozriem späť na minulý 

rok, mám skutočne veľa 

dôvodov, byť vďačná. Aj keď 

žijem v rozvojovej krajine, v 

detskom centre mám veľmi 

dobré životné podmienky. V 

Mdeke máme zriedka výpadok 

energie. Chladnička a mraznička 

funguje dobre a ešte stále si 

môžem vychutnať klobásu z 

domu.  Mám elektrickú rúru a 

okrem iného môžem piecť aj 

chleba. Dostávame čistú pitnú 

vodu z vlastnej studne - 

nemusíme chodiť pre vodu ako 

tunajší ľudia. 

Som vďačná Pánu Bohu za 

Jeho ochranu od rôznych 

chorôb. Ešte som tu nemusela ísť 

k lekárovi, ani  maláriu som 

nechytila. Spávam so sieťou proti 

komárom a preventívne pijem 

horký čaj Artemisia. 

Iba občas mám bolesti hlavy 

a len raz som mala ťažší 

žalúdočný problém. Vtedy som 

 



 
 

 
mala 2 týždne diétu, v lekárni 

našla účinné indické lieky, ktoré 

rýchlo pomohli.  

... a mohla by som ešte uviesť 

ďalšie ďakovné predmety, ako 

napríklad Božiu ochrannú ruku 

počas cestovania a mnohé iné. 

Malawijčania vo svojich 

modlitbách každý deň ďakujú 

Pánu za „dar života“, ktorý my 

Európania často považujeme za 

samozrejmé. Hoci je zdravotná 

starostlivosť doma omnoho lepšia, 

naše životy sú v konečnom 

dôsledku v Božích rukách. Je to 

dar, ktorý od Neho dostávame 

každý deň – v skutočnosti som si 

to uvedomila až tu. 

      PROSBY 
 

Tento rok sme začali nové 

služby v detskom centre, aj v tejto 

oblasti prosíme o Vašu 

modlitebnú podporu. 

V januári som prevzala Biblický 

program v materskej škole. Robím 

to rada, pri tom sa učím aj nové 

veci a je to skvelá príležitosť 

zdieľať Evanjelium s deťmi. 

Samozrejme, je potrebné mať 

veľa múdrosti k tomu, ako to robiť 

dobre, na ich úrovni, 

jednoduchým, zrozumiteľným a 

tvorivým spôsobom. K dispozícii 

máme pol hodiny času päťkrát 

týždenne. Celý týždeň sa 

zaoberáme s tým istým Biblickým 

príbehom, ale každý deň sa 

zameriavame na niečo iné: 

učenie sa Biblickej lekcie, 

zahranie príbehu s deťmi, 

opakovanie, učenie sa piesní, 

ručné práce. 

V súčasnosti našu materskú 

školu navštevuje 20 detí. Keďže sa 

počet detí zvýšil, potrebujeme 

nového zamestnanca. 

V januári ukončil u nás službu 

manželský pár, ktorý sa staral o 

deti v jednom z našich dvoch 

detských domov. Rozlúčili sme sa 

s nimi s lahodnou tortou, no so 

smutným srdcom. Je pre nás 

dôležité nájsť schopných a 

vhodných zamestnancov pre 

túto prácu. Hľadáme aj 

administrátora do nášho 

detského centra a ďalších 

spoľahlivých zamestnancov pre 

niektoré pozície v ďalších 

detských centrách. 

V marci boli založené nové 

kluby, napríklad záhradníctvo a 

anglický klub, posledné vediem 

ja. Zaregistrovalo sa 11 

účastníkov, zatiaľ sú moji študenti 

motivovaní. Snažím sa ich zapojiť 

hravým a tvorivým spôsobom. 

Cieľom je naučiť ich milovať jazyk 

a rozvíjať sa v rôznych oblastiach, 

ako je čítanie, pravopis, 

výslovnosť a konverzácia. 

Angličtina je v Malawi povinným 

školským jazykom od 6. ročníka, 

ale žiaci majú málo príležitostí na 

precvičovanie jazyka. 

S dvomi zamestnancami z 

detských centier v Chiole a 

Dombole chceme v budúcnosti 

ponúknuť školenie tým 

zamestnancom, ktorí vyučujú 

Biblický program v piatich 

detských centrách. Obaja 

zamestnanci už absolvovali 

školenia Detskej Misie, preto 

dúfam, že sa navzájom dobre 

 



 
 

 
doplníme. Chceli by sme 

povzbudiť našich zamestnancov, 

aby oslovovali deti Evanjeliom a 

učili ich Božie Slovo od mladého 

veku. Vidíme, že je to potrebné, 

chceme im ponúknuť praktickú 

pomoc pri príprave na Biblickú 

lekciu a chceme ich dobre 

vybaviť pre túto službu. Modlíme 

sa za dobré plánovanie, za 

prípravu a tiež za motivovaných 

zamestnancov, aby uviedli aj do 

praxe to, čo počuli. 

 

 

 

Ďalším modlitebným 

predmetom je politická situácia v 

Malawi: 

Posledné voľby sa v Malawi 

konali v máji 2019. Predošlí 

prezident bol zase zvolený. Tu  

tvrdia, že voľby boli 

zmanipulované. Odvtedy sa 

nevytvorila žiadna legitímna 

vláda. V Malawi sa však stal 

zázrak. Najvyšší súd prijal a riadne 

spracoval návrh opozície. 

Sudcovia  3. februára 2020, celý  

 

deň čítali verdikt. Kvôli mnohým 

malým nezrovnalostiam vo 

voľbách a v sčítaní hlasov dospeli 

k záveru, že voľby boli neplatné a 

nekonali sa správne. V celej 

Afrike to bolo po druhýkrát v 

histórii. Krajina zostala pokojná, 

neboli žiadne násilné nepokoje. 

Obe opozičné strany oslávili „svoj 

úspech“. Úradujúci prezident 

môže zostať vo funkcii až do 

nových volieb, ktoré sa budú 

konať pravdepodobne v júli. Sme 

veľmi vďační za to, že krajina je 

pokojná a pre mnohých 

Malawijčanov sa zdá, že je to 

nový začiatok. Dúfame teda a 

modlíme sa, aby súčasná 

volebná kampaň a nové voľby 

prebehli dobre. Tieto časy sa 

vyznačujú veľkou neistotou. 

Ďakujeme Vám, že sa naďalej 

modlíte za vnútorný pokoj v 

Malawi.  

 

Ďakujem Vám veľmi pekne 

za účasť na našej službe a za 

modlitby! 

 

Prajem Vám  požehnané    

Veľkonočné sviatky s 

nasledujúcim Biblickým veršom: 

 

“On však bol prebodnutý za 

naše hriechy, zdrvený za naše 

neprávosti. Trest, ktorý nám 

priniesol pokoj, spočinul na ňom 

a pre jeho rany sa nám dostalo 

uzdravenie.” Izaiáš 53,5 

 

Pána Ježiša nedržali na kríži 

klince, ale poslušnosť voči 

Svojmu Otcovi a láska k 

strateným ľuďom! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nech Vám Pán žehná, 

s pozdravom, Silvi    
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