
 
  

 

 

Milí Priatelia a modlitební Partneri!                                            

Srdečne Vás pozdravujem zase 

z Mdeky! Už sme vhupli do 

obdobia dažďov a je tu práve 

celkom dusno. 

V prvom rade by som Vám 

chcela napísať o službe 

nemeckej pracovnej skupiny. Už 

dlhšie sme plánovali 

rekonštrukciu nášho ihriska, 

pretože termity zničili pôvodnú 

drevenú konštrukciu. Vďaka 

Pánovi, v októbri sa to podarilo. 

Projektu sa ujali dvaja nemeckí 

dobrovoľníci, Timo a Jens z 

detskej dediny v Chiole. Navrhli 

kreatívnu kovovú konštrukciu a 

pracovná skupina nám to 

pomohla zrealizovať. Jedenásť 

ľudí k nám prišlo z rôznych častí 

Nemecka na dva týždne. 

Úžasné, že boli ochotní tak 

tvrdo pracovať v horúcom 

októbrovom počasí. Ich 

pracovná morálka, usilovnosť a 

motivácia boli príkladom – 

začínali už o šiestej ráno pred 

raňajkami. Dievčatá boli tiež 

veľmi usilovné, maľovali, varili a 

pomáhali nám aj v iných 

oblastiach.                                              

Museli sme aj čeliť niektorým 

výzvam, napríklad v októbri, 

keď bolo ešte obdobie sucha, 

začalo pršať – práve keď sa 

miešal cement na betón stĺpov. 

Keďže o 18.00 je tu už tma, 

prácu ukončili s baterkami, aby 

sa neplytval cement. Veľkým 

problémom sú tu v poslednom 

čase aj výpadky elektriny, a tak 

museli viackrát pracovať s 

generátorom. Žiaľ, naša 

zváračka nebola vhodná na 

túto prácu, preto sme požiadali 

miestneho zvárača, ktorý nám 

bol ochotný pomôcť so svojím 

strojom. 

Malawi v tom čase zasiahla 

vlna horúčav 38-40 C. Školáci 

prišli domov už o 11:00 hod. 

Pobytu na horúcom slnku sa 

bolo treba vyhnúť, no skupina 

pokračovala v práci, aby 

všetko stíhali. Vďaka Bohu, že 

nikto nedostal úpal a nedošlo k 

žiadnej nehode. No kto u nás 

pracuje, môže si aj oddýchnuť! 

      Cez víkend skupina hostí 

navštívila národný park 

Liwonde, jazero Malawi a 

detskú dedinu v Chiole. Mohli si 

tak užiť aj krásy krajiny a rozšíriť si 

obzory. 
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 Náš malawijský zamestnanec 

potom postavil lezeckú stenu z 

tunajších pálených tehál, aby 

sme mohli pripevniť aj lezecké 

kamene. Deti sa z nového 

ihriska veľmi tešia: radi sa 

šplhajú, šmýkajú a prechádzajú 

po spojovacom mostíku z 

pneumatík do hornej veže, 

odkiaľ je vidieť na hlavnú cestu. 

Niektorí hostia priniesli aj osobné 

darčeky pre deti, ktoré 

podporujú, alebo od priateľov. 

Tak sme navštívili tieto deti v 

dedine. Pre dedinčanov je to 

vždy veľká česť, keď ich osobne 

navštívime. Aj pre hostí to bola 

nová skúsenosť, vidieť 

jednoduchý život na vidieku. 

Niektorí hovorili, že ľudia tu 

vyzerajú byť šťastnejším ako 

doma, kde majú takmer všetko. 

Človek môže byť bohatý nielen 

materiálne, ale aj duchovne, vo 

vzťahoch, v spoločenskom 

živote, plný radosti, vďačnosti a 

spokojnosti. "Veď poznáte milosť 

nášho Pána Ježiša Krista, že 

hoci bol bohatý, stal sa pre vás 

chudobným, aby ste vy jeho 

chudobou zbohatli." 2 Kor 8,9 

              Trauma tréning                            

V novembri sa uskutočnil 

týždenný trauma kurz pre 

našich zamestnancov a pár 

priateľov z iných misijných 

organizácií. Žiaľ, kvôli pandémii 

sa to skôr nepodarilo uskutočniť. 

Téma je však veľmi aktuálna a 

sme radi, že nám to Pán 

tentoraz umožnil. V prvých 

dvoch dňoch sme sa zaoberali 

tým, ako sa my dospelí 

dokážeme vyrovnať s 

traumatickými zážitkami vo 

vlastnom živote. Zvyšných päť 

dní sme venovali práci s 

traumatizovanými deťmi: Ako sa 

môžu liečiť rany traumy u detí. 

Naša hosťujúca rečníčka 

Fatima pochádza z Namíbie. 

Prvý deň nám dala pokyny a 

vysvetlila, ako pracovať s 

materiálmi od ich organizácie 

“Trauma Healing Institute”. 

Ostatné štyri dopoludnia sme si 

navzájom pomáhali, aké 

príbehy a činnosti treba robiť s 

deťmi podľa materiálu. 

Popoludní v malých skupinách 

sme realizovali program s deťmi 

z detskej dedinky Chiole. Už aj 

za ten krátky čas sme si všimli, 

že u niektorých detí sa začal 

proces uzdravenia. 

Materiály pre deti a pre učiteľov 

sú veľmi nápomocné. Detské 

materiály sú interaktívne, 

biblické a zamerané na príbehy 

zo života detí. Pomôžu deťom 

vidieť následky traumy, naučiť 

sa, ako sa vysporiadať s ich 

emocionálnou a duchovnou 

bolesťou, a zažiť Božiu lásku. 

Tento program pomáha deťom 

pochopiť, že čokoľvek sa im 

stalo, sú pre Pána Boha vzácne 

a môžu Mu odovzdať svoju 

bolesť. V bezpečnom prostredí 

a s Božou pomocou môžu 

začať odpúšťať tým, ktorí im 

ublížili. Modlime sa za to. 

Prajeme Vám radostné 

a požehnané Vianoce, Vaša Silvi

 
 


