
 
  

 

 

Milí Priatelia a modlitební Partneri!        

Srdečne Vás pozdravujem z 

Malawi, kde už vládne horúce, 

suché obdobie! 

Najprv by som sa chcela s Vami 

zdielať o spomienky z “All 

Africa” konferencie, ktorá sa 

konala v auguste v Zambii. Táto 

konferencia bola usporiadaná 

pre všetkých Liebenzellských 

misionárov slúžiacich v Afrike. 

Zišlo sa asi 80 ľudí zo Zambie, z 

Burundi, Nigeru a Malawi 

vrátane dobrovoľníkov, ktorí 

viedli program pre deti. 

Bolo pekné po 3 rokoch opäť 

vidieť priateľov a známych a 

samozrejme spoznať nových 

misionárov. Nahliadli sme aj do 

rôznorodých aktivít 

Liebenzellskej Misie, modlili sme 

sa jeden za druhého a za 

aktuálne prosby. Požehnané 

boli prednášky, spoločenstvo, 

workshopy a kreatívny ženský 

program. Užili sme si aj spoločné 

hry, chutné jedlo, koláče a 

voľný čas. 

Biblické štúdiá viedli Christopher 

Matthews, vedúci americkej 

Liebenzellskej Misie, a Dave 

Jarsetz, vedúci misijného 

odboru z Nemecka. Študovali 

sme list Filipským, vymieňali sme 

si názory v malých skupinách a 

snažili sme sa odpovedať na 

položené otázky. V centre tohto 

listu je sám Ježiš Kristus. On má 

byť stredobodom nášho života, 

hľaďme na Neho: „Keď 

pozdvihli oči, nevideli nikoho, 

iba samého Ježiša.“ Mt 17,8 

Podľa Filipským 1,5 sme videli, že 

pre cirkev bolo dôležité, aby 

mali spoločenstvo v Evanjeliu. 

Pozreli sme sa aj na princípy 

toho, ako toto spoločenstvo - 

partnerstvo fungovalo medzi 

apoštolom Pavlom a zbormi, a 

ako to súvisí s nami. Dobre to 

vystihuje africké príslovie: „Ak 

chceš ísť rýchlo, choď sám. Ak 

sa chceš dostať ďaleko, choďte 

spolu.“  

Mali sme plný a intenzívny 

týždeň, no zároveň 

povzbudzujúci. V nedeľu sme 

spolu slávili rodinnú bohoslužbu 

a večeru Pánovu. Dave, jeho 

manželka Anette a ich malý syn 

Elia po konferencii navštívili 

Malawi, aby sa stretli s 

misionármi, a získali prehľad o 

rôznych službách. Prišli aj do 
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 Mdeky, bola to krátka, ale 

povzbudzujúca návšteva, 

zaujímali sa o našu službu. 

Budovanie Charakteru 

Počas posledného tábora sme 

sa zaoberali aj s témou 

budovania charakteru - je to 

neustály transformačný proces. 

Náš hosťujúci rečník hovoril o 

téme aj v súvislosti s diamantmi. 

Dozvedeli sme sa, že diamanty 

vznikajú hlboko v zemi pod 

vplyvom vysokého tlaku a 

vysokej teploty. Na povrch ich 

vynášajú sopečné erupcie. 

Diamant je veľmi tvrdý 

drahokam a mimoriadne 

cenný. Najväčšie doteraz našli v 

Afrike. Neuveriteľné, že z takých 

jednoduchých uhlíkových 

zlúčenín sa môže vytvoriť niečo 

také krásne ako diamant! 

Pán Boh mení náš charakter 

podobným spôsobom. 

Nechráni nás ani pred veľkým 

tlakom. Ale len tak môže v 

našich životoch vzniknúť niečo 

veľmi cenné! Cez rôzne skúšky a 

ťažkosti chce v nás Pán 

vybudovať trpezlivosť a 

vytrvalosť. Preto sa nesťažujme, 

ale buďme pripravení vziať 

utrpenie z rúk Pána, pretože bez 

utrpenia niet rastu! 

Pán je s nami vo všetkých 

ťažkostiach, dáva nám silu v 

skúškach a pomáha ich 

prekonať. Zverme sa mu a 

nechajme sa ním premieňať! 

„…veď viete, že ak sa vaša 

viera osvedčí, vedie to k 

vytrvalosti. Blahoslavený muž, 

ktorý odolá v skúške, lebo keď 

sa osvedčí, prijme veniec 

života, ktorý Pán prisľúbil tým, čo 

ho milujú.“ Jakub 1,3.12        

Nech nás Pán deň čo deň brúsi 

a leští, aby sme sa Mu viac 

podobali a naše životy Ho 

odzrkadľovali! 

Sme vďační, že našu službu 

podporujete aj modlitbami! 

Modlime sa za ďalšie udalosti, 

aby ich Pán Boh viedol a 

požehnal:                                      

-Služba nemeckej pracovnej 

skupiny - Obnova ihriska v 

Mdeke: 15-29.10.                           

-Školenie: Trauma terapia 

paralel pre deti a dospelých: 

17-22.11.                                        

-Školenie pre spolupracovníkov: 

Narábanie s financiami: 6-10.12.   

-Služba chudobným deťom v 

okolitých dedinách: 16.12. 

Sme vďační, že 8. septembra 

sme mohli úspešne ukončiť 

školský rok. Z 18 detí v škôlke išlo 

6 detí do prvého ročníka. Na 

slávnostné odovzdanie 

vysvedčení sme pozvali aj 

príbuzných detí. Z dôvodu 

pandémie sa tento rok presúvali 

mesačné školské prázdniny z 

júla na september. Aj naše 

detské centrum bolo na dva 

týždne zatvorené a nový školský 

rok začal 10. októbra.                

      Ďakujeme Vám za účasť 

v našej službe! S pozdravom, Silvi
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