
 
  

 

 

                                                                  

Milí Priatelia a modlitební Partneri!                  

Opäť Vás srdečne pozdravujem! Tešíme sa, že sa situácia v Malawi 

stabilizovala a že aj počas pandémie sme mali a máme možnosť 

organizovať rôzne podujatia. 

    PRAKTIKUM A ŠKOLENIE  
 

Najprv by som Vám chcela 

porozprávať o 2,5-týždňovom 

praktiku v Liwonde, ktoré sa konalo 

od 17. februára do 8. marca. 

Koordinátorom detskej práce v 

partnerskej cirkvi EBCM - 

Evanjelickej baptistickej cirkvi v 

Malawi je sestra Maneno Mfungwe. 

Maneno naplánovala termíny pre 

školenie učiteľov nedeľnej školy v 

štyroch cirkevných centrách. 

Celkovo sme mali 51 učiteľov z 26 

cirkevných zborov. Vyučovanie sa 

konalo od 9.00 do 12.00. Pretože 

bolo obdobie dažďov, účastníci 

väčšinou prichádzali neskoro kvôli 

zlým blatistým cestám a zničeným 

dreveným mostíkom. Aj to, že sa 

vôbec vybrali na cestu, preverilo, či 

majú skutočný záujem.  

Maneno učila Biblický príbeh a 

zdieľala Evanjelium cez „Knihu bez 

slov“, pomocou farieb. Ja som 

hovorila o dôležitosti učenia 

Biblických veršov a uviedla som 

príklady na memorovanie. Je 

dôležité deťom tiež vysvetliť význam 

verša a slová, ktoré sú pre nich 

často ťažko pochopiteľné. Spolu s 

účastníkmi sme si zahrali 

opakovaciu hru k príbehu. Mohli 

sme sa podeliť o evanjelizačné 

posolstvo a veríme, že sa to dostalo 

aj do sŕdc učiteľov.  

Hovorili sme tiež o praktických 

veciach a dali účastníkom priestor 

na otázky. Jednou z najväčších 

výziev je, že im chýba ďalší priestor 

a spolupracovníci, takže musia učiť 

všetky deti od približne 3 do 13 

rokov spoločne. Preto aplikáciu 

podávame pre dve rôzne vekové 

skupiny. Malé deti musíme zaujať a 

držať „bdelé“  častým pohybom a 

spevom. 

Účastníci boli vďační za nové 

impulzy a boli povzbudzovaní slúžiť 

medzi deťmi. Modlíme sa, aby aj 

praktizovali to, čo počuli a verne 

pokračovali v tejto dôležitej službe. 

Usporiadali sme aj nedeľnú školu 

v troch zboroch EBCM v Liwonde. 

Príbeh o Zacheovi som rozprávala 

(pokusne) už v Čičevčine, zapojili 

sme aj deti. Väčšina detí pozorne 

počúvalo a dobre sa zúčastnilo 

programu. Učili sme sa aj novú 
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pieseň: „Rozhodol som sa ísť za 

Ježišom - Ndatsimikiza, kutsata 

Yesu.“ Maneno učila Biblický verš 

podľa Lukáša 19,10: „Lebo Syn 

človeka prišiel hľadať a spasiť, čo 

zahynulo.“ Modlíme sa za to, aby 

deti, ktoré ešte osobne nepoznajú 

Pána Ježiša uverili, a tie, ktoré už 

Ježiša nasledujú, odvážne zdieľali 

Evanjelium a pozvali aj svojich 

priateľov. 

 

Misionársky tím spoločnosti 

MALO A MCHEREZO v blízkej 

budúcnosti prechádza zmenami: 

dve rodiny sa natrvalo vrátia do 

Nemecka a prídu dve nové rodiny. 

Dochádza tiež k zmene vo vedení. 

Poslednú fotografiu doteraz 

pracujúceho tímu nájdete vyššie. 

Som vďačná, že som mohla 

odovzdať svoje úlohy počas svojej 

neprítomnosti v Mdeke ďalším 

zamestnancom. V posledných 

dňoch bolo treba ešte veľa vecí 

dokončiť: predĺžiť pracovné 

povolenie, baliť, upratovať, spraviť 

administratívne veci, rozlúčiť sa a 

podobne. 

Krátko pred odchodom ma Pán 

Boh dokonca prekvapil zvláštnym 

darom: mohla som sa zúčastniť na 

školení s názvom „Slúžiace 

vodcovstvo“ v zbore CPC v 

Blantyre. Kresťanská organizácia 

Development Associates 

International - DAI je zastúpená vo 

viac ako 80 krajinách sveta. Sme 

vďační za to, že sa každý rok koná 

kurz aj v Malawi. Táto téma je 

mimoriadne dôležitá, pretože 

kresťanskí vodcovia by mali mať 

srdcia služobníkov podľa vzoru 

Pána Ježiša. Žiaľ mnohí si prajú aj 

v cirkvi a v kresťanských 

organizáciách iba priaznivú pozíciu 

a moc vládnuť, no nie slúžiť. 

Kurzu sme sa mohli zúčastniť 

piati zo zamestnancov MAM. 

Dozvedeli sme sa veľa užitočných 

vecí, mali sme dobré spoločenstvo, 

a dostali sme dokonca certifikát za 

úspešné absolvovanie. 

Sme vďační za to, že sa všetkým 

v našich detských centrách MAM 

darí a že služba pokračuje 

a prináša ovocie. 

Prázdninové tábory pre naše 

deti z piatich detských centier sú 

dôležitou prosbou o modlitbu: 

 

Deti: 6-10 rokov, 17-20. Aug.  

Tínedžeri: 11-14 rokov, 24-27. Aug. 

 

Modlíme sa za múdrosť pri 

plánovaní, Božiu prácu v srdciach 

prostredníctvom Biblických štúdií, 

rozhovorov a spoločného času s 

deťmi a tínedžermi. 

Prosím za modlitby aj za to, aby 

som bez problémov mohla ísť na 

okružnú cestu v Európe. Budem 

mať pripravenú prezentáciu o našej 

službe. Dal by Pán, aby to bolo na 

povzbudenie modlitebníkov a 

priateľov misie.  

 

Ďakujeme pekne za Vaše 

modlitby a za podporu! 
 

„Všetko môžem v Kristovi, 

ktorý ma posilňuje.” Fil 4,13 

 

S pozdravom Silvi
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