
 
  

 

 

Milí Priatelia a modlitební Partneri!                                                       

Tentokrát Vás pozdravujem zo 

studeného ročného obdobia! 

Ako prvé by som Vám chcela 

porozprávať o našom 

dievčenskom tábore, ktorý sa 

konal od 23. do 27. marca. Boli 

sme v Phalombe, na tri hodiny 

cesty od nás, na úpätí pohoria 

Mulanje, v krásnom prostredí. 

Som veľmi vďačná Pánu Bohu, 

že mi umožnil zúčastniť sa tohto 

tínedžerského tábora. Pre 

ostatné vekové skupiny sa už 

uskutočnili tábory počas môjho 

domáceho pobytu minulý rok, 

takže mala som poslednú 

šancu. Na prípravnom stretnutí 

dva týždne pred táborom som 

ešte nemohla poriadne chodiť. 

Mala som infikovanú ranu na 

pravej nohe a bolelo ma 

šliapnutie, tak som prišla s 

barlami. Ale Pán Boh vypočul 

modlitby: po 10 dní antibiotík 

som bola v poriadku a mohla 

som odcestovať, On ma 

uzdravil. Tiež som odučila tému 

podľa plánu: „Ako zdielať 

Evanjelium s ostatnými!‟  

Program bol veľmi pestrý. 

Dievčatá sa mohli stretnúť s 

kamarátkami z ostatných 

detských centier, mali chutné 

jedlo, hrali rôzne hry, spievali 

chvály a vyrábali pekné veci. 

Kúpanie bolo možné v 

studených, prirodzene 

vytvorených bazénoch 

horského potoka. 

Mottom tábora bolo „Turned 

around – Obrátene“. Zamysleli 

sme sa nad radikálnou zmenu v 

živote Rachab a Márie 

Magdalény. 

Skutočnosť, z akého prostredia 

sa človek obráti – v týchto 

dvoch prípadoch je to 

prostitúcia a okultizmus – nemusí 

určiť ďalší beh života. Naše 

dievčatá majú podobný 

pôvod: na jednej strane veľmi 

mladé začínajú vzťahy s 

chlapcami, na druhej strane sú 

vťahované do okultných a 

démonických praktík tejto 

kultúry. Tieto dve biblické 

postavy sú dobrým príkladom 

Božieho zázračného 

oslobodenia, ktoré úplne 

zmenilo ich životy.  

Mali sme aj diskusie v malých 

skupinách o tom, čo sme počuli, 
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 a snažili sme sa aplikovať Biblické 

pravdy do našich životov. U 

Rachab je to viera spojená so 

skutkami. Ona brala vážne to, čo 

počula o Bohu a o budúcom súde. 

Jej činy sa ukázali ako pravdivé, 

zachránila špiónov a neskôr aj 

vlastný život a svoju rodinu. V 

Máriinom živote sme hovorili o 

vyslobodení z posadnutia 

démonom a o jej vernej službe. 

Mária nasledovala Pána celým 

svojím srdcom a zostala mu verná, 

aj keď väčšina ho zo strachu 

opustila. Odvážne hlásala radostnú 

zvesť o vzkriesení. Náš Biblický verš 

skutočne charakterizuje jej život: 

„Keď Vás teda Syn vyslobodí, 

budete skutočne slobodní.“ Ján 

8,36 Podobne pri nás a cez nás Pán 

Boh môže konať veľké veci! 

Pre Boha neexistuje nemožná 

situácia alebo nemožná osoba, On 

môže zmeniť život kohokoľvek. 

Minulosť by nemala určovať 

prítomnosť a budúcnosť. Pán Boh 

nám chce darovať nový začiatok. 

On odníma hanbu a vracia 

stratenú ľudskú dôstojnosť. Keď sa 

náš vzťah s Ním urovná, upevní náš 

charakter a získame pokoj vo viere, 

nemusíme sa trápiť s pocitmi 

menejcennosti. Satan našim 

mladým ľuďom, často aj cez ich 

vlastné rodiny, našepká mnoho 

klamstiev: „Vy nie ste ničoho 

schopní, pochádzate z tej a tej 

rodiny – ani vy nebudete iní...“ Aké 

odlišné je posolstvo Biblie: V Božích 

očiach  je každý vzácny, cenný, 

akceptovaný a jedinečný! Dôležité 

je to, čo hovorí Boh, nie to, čo 

hovoria ľudia. 

Vnímali sme, že sa téma dievčat 

dotkla. Niektoré sa obrátili prvýkrát, 

a iné znova odovzdali svoj život 

Bohu. Viaceré nás požiadali o 

pastoračné rozhovory a modlitby. 

Modlíme sa, aby boli silné, keď 

čelia rôznym vplyvom sveta a tlaku 

rovesníkov. Ďakujeme, že myslíte na 

našich mládežníkov v modlitbe, 

aby verne nasledovali Pána. 

Tiež by som sa chcela s Vami 

podeliť o krátke vyučovanie z 5-

dňového školenia, ktoré sa konalo v 

marci v detskom centre Chiole. 

Martin a Julia Etterovci prišli z 

Lilongwe, aby interaktívnym 

spôsobom predstavili našim 

zamestnancom transformačný 

rozvoj. Slúžia v misii „The Word 

Transforms - Slovo premieňa“. Ich 

túžbou je, aby zmýšľanie ľudí a 

komunít v Malawi bolo premenené 

Božím Slovom a Jeho Duchom. 

Počas školenia sme sa venovali 

niekoľkým témam, z ktorých dve 

boli pre mňa obzvlášť dôležité. 

Prvým je obnovenie štyroch typov 

vzťahov, ktoré sme dostali pri 

stvorení. Boh nás stvoril: pre život v 

spoločenstve s Ním, pre 

spoločenstvo s ľuďmi (napr. zborový 

život, rodina, priatelia), pre zdravý 

postoj sám ku sebe a  ku stvorenej 

prírode. Všetky štyri vzťahy boli 

pôvodne dokonalé. Pozreli sme sa 

aj na to, ako sa tieto vzťahy zmenili 

po páde do hriechu a čo je 

riešením: Boh chce opäť uzdraviť 

tieto narušené vzťahy. Keď Ježiš 

Kristus prišiel na tento svet, dal za 

nás svoj život a premohol smrť – 



 
 

 preto máme možnosť 

znovuzrodenia a obnovenia 

všetkých vzťahov. 

Najdôležitejšie je, aby sme sa 

dostali späť do osobného 

vzťahu s Bohom. Boh poslal 

Ježiša Krista predovšetkým 

preto, aby nás zmieril so sebou. 

Dôležité sú však aj ostatné 

vzťahy, ako napríklad zdravý 

postoj k sebe samému, čím 

znovu získame svoju ľudskú 

dôstojnosť. Po tretie, je dôležité 

vnímať našich blížnych ako 

priateľov, nie ako konkurentov, 

ktorí sú rovnako hodnotní, 

ktorých Boh rovnako miluje a 

stvoril ich na svoj obraz. Po 

štvrté, by sme prírodu nemali 

ničiť vo svoj prospech, ale ju 

chrániť a starať sa o ňu. 

Napríklad v Malawi miznú lesy 

čoraz rýchlejšie – využívajú sa 

najmä na výrobu dreveného 

uhlia a vysádza sa len málo 

sadeníc. Keď človek obnoví svoj 

vzťah k  Bohu, začína riešiť aj 

ostatné vzťahy. My sme toho 

poslami. Božími deťmi sa 

stávame, keď prijmeme Pána 

Ježiša do svojho srdca. Zároveň 

nás poveruje, aby sme prinášali 

Evanjelium zmierenia ostatným 

– vo všetkých štyroch vzťahoch. 

Druhou dôležitou témou bolo 

„Nedeľné alebo každodenné 

kresťanstvo“. Rozlišujeme dva 

typy kresťanov: tých, ktorí svoju 

vieru prežívajú len v nedeľu, a 

tých, ktorých viera zasahuje do 

všetkých oblastí života. Prvý typ 

kresťana predstavuje 

„pomarančové zmýšľanie“. Pre 

tohto kresťana je duchovný 

život jediným kúskom 

pomaranča popri ostatných 

kúskoch – oblastiach života, 

ktoré nemajú žiadny vplyv na 

ostatné. Hovorí sa, že stačí ísť v 

nedeľu do kostola, chváliť Boha, 

modliť sa, čítať Bibliu. Ale to, 

ako človek žije život od 

pondelka do soboty, je 

súkromná záležitosť. 

Druhý typ kresťana má 

„avokádové myslenie“. 

Uctievanie Boha sa pre neho 

neobmedzuje len na nedele, 

ale ovplyvňuje celý jeho život. 

Boh je prítomný vo všetkých 

oblastiach života, či už je to 

cirkev, práca, rodina, výchova, 

štúdium, voľný čas, spoločenský 

život, priatelia, financie, kultúra 

atď. Rovnako ako je kôstka 

avokáda v strede ovocia, Boh 

je stredobodom života a odtiaľ 

by mal ovplyvňovať každú 

oblasť života. Ako aj náš verš 

hovorí: „Všetko čiňte na slávu 

Božiu!“ 1.Kor 10,31b 

Myslím si, že tieto otázky sú 

relevantné nielen v Malawi, ale 

na celom svete. Buďme 

každodennými kresťanmi, nielen 

nedeľnými! Modlime sa, aby 

Slovo a Duch Boží premenili nás 

a naše spoločenstvá. Nech Pán 

Boh povolá a vyšle svojich 

poslov, ktorí na Neho môžu 

ukazovať ako verní svedkovia! 

Nech Vás Pán bohato požehná! 

S pozdravom Silvi
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