
 

 

“Lebo kto by chcel 

zachrániť svoj život, 

stratí ho,                           

a kto by stratil svoj život 

pre mňa, nájde ho.”                         

Mt 16,25 
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Milí Priatelia!   

Srdečne Vás pozdravujem z mesta Zomba, kam som sa presťahovala 23. januára. 

Keďže medzitým prišla aj moja kanadská kolegyňa Katie, mohli sme sa naraz 

nasťahovať do domu, do podnájmu. Prvé dni ubehli maľovaním a zariaďovaním, 

ale dúfame, že čoskoro zapadneme do komunity, nájdeme si priateľov a 

nadviažeme nové vzťahy v cirkevnom zbore a v rámci „domovej/domácej skupiny“.  

S učením sa jazyka postupujem pomaly, ale isto. Približne raz za dva týždne 

preberiem jednu lekciu a napíšem test, čo ma lepšie motivuje k učeniu. Už sme aj 

našli novú inštruktorku/učiteľku jazyka tu v meste. Život v meste a na vidieku je inak 

veľmi odlišný, človek prežije už aj kvôli tomuto kultúrny stres. Ale teraz už mám 

pravidelný prístup na internet, na čo si ešte musím zvyknúť.  

 

Som vďačná aj zato, že ani Vianoce som nemusela tráviť sama, pretože rodina 

Müllerovcov mala hostí z Nemecka a slávili sme sviatok spolu pri jazere. Medzitým 

k nám prišlo obdobie dažďov, čo znamená, že už môžeme lepšie spať a cez deň je 

už len 27 °C. Som vďačná za všetky tie skúsenosti, ktoré som získala počas služby 

na vidieku pri projekte Priateľstvo - rozvoj vidieku v Ubwenzi. Ďalej, za moju 

učiteľku jazyka Čičeva, Lídiu (viď. foto), vďaka ktorej som sa nielen veľa naučila, 

ale mohla som spoznať aj miestnu kultúru, každodenný život jednoduchých 

dedinských ľudí a ich spôsob myslenia. Bolo ťažké rozlúčiť sa so skupinou 

spolupracovníkov po 4 mesiacoch. Vedela by som rozprávať o mnohých veciach, 

čo sa týka uplynulého obdobia, veď som zažila veľmi veľa vecí, preto vyzdvihnem 

iba tie najdôležitejšie.   

Febr. ‘18                    SILVI V MALAWI 

So spolupracovníkmi v Ubwenzi 



 

 

 

 

 

 

Núdzová situácia 
Tento rok prišlo obdobie dažďa neskôr, väčšina ľudí zasiala kukuricu, arašidy a bavlnu 

až v decembri. To znamená, že žatva bude tiež neskôr, teda hlad bude trvať dlhšie. Pre 

mnohé rodiny sú január a február najkritickejšie mesiace. Od 8. januára, kedy sa začal 

školský rok, začali sme dávať našim žiakom na 3 mesiace kukuričnú kašu ochutenú 

soľou a cukrom. Vtedy je to pre mnohých jediná denná strava. Žiaľ, v Malawi závisí 

úplne od počasia, aká bude úroda a či vôbec bude úroda. Pôda nie je veľmi úrodná a 

umelé hnojivo je veľmi drahé, takže chudobný človek vôbec nemôže rátať s bohatou 

úrodou. Nie je tu vybudovaný umelý závlahový systém. Dážď je považovaný za 

požehnanie a odznie tu mnoho modlitieb za výdatný dážď. 

V adventnom období sme s mojou učiteľkou navštívili niekoľko rodín odkázaných na 

pomoc, zobrali sme im kukuričnú múku, kartičky s Božím Slovom a podelili sme sa s 

nimi o Evanjelium. Bola to aj dobrá príležitosť na zoznámenie sa a jedna moslimská 

žena, Kristína sa začala zaujímať o vieru. Modlime sa, aby jej v tom manžel nebránil.  

 

Mládež 

Dobrou skúsenosťou pre mňa bolo 

zapojiť sa do služby s mládežou 

pravidelne každý štvrtok. V decembri 

som aj ja mohla viesť štúdium Biblie na 

základe evanjelia podľa Jána 17. kapitoly 

o Ježišovej veľkňazskej modlitbe v 

angličtine, s prekladom. Sme radi, že na 

podujatia chodí viac moslimov, počujú 

Evanjelium a oboznamujú sa s učením 

Biblie. Modlime sa za nich, aby sa nebáli 

zveriť svoj život do rúk Pána, napriek 

strachu z neporozumenia rodiny. 

Začiatkom januára sme mali podujatie aj 

pre študentov, ktorí bývajú na internáte, 

predtým než sa vrátili do školy. Témou 

bolo priateľstvo a partnerský vzťah z 

pohľadu Biblie. 

 

Odpovede na vianočnom kvíze ... 

  Vianočný dar— kukuričná múka “Lord I lift your name on high”   Víťazný tím na vianočnom party 

Sladká kukuričná kaša pre žiakov 



 

Vďaka za: 

 Skúsenosti, spo-

lupracovníkov a službu 

v Ubwenzi 

 Predošlú a novú 

učiteľku jazyka 

 Katie-in príchod 

 Anglickú Boboslužbu a 

domácu Biblickú 

skupinku 

 Vás! 

 

Prosba za: 

 Aklimatizáciu v Zombe 

 Jazykové štúdium 

 Priateľstvá 

 Dážď 

Výlet k jazeru 

V decembri sme boli dosť zaneprázdnení v Ubwenzi. Každý víkend sme slávili Vianoce s 

nejakou skupinou: so spolupracovníkmi, duchovnými pastiermi okolitých cirkevných 

zborov a ich manželkami, a dvakrát s mládežou. V rámci jedného z týchto podujatí, 2. 

decembra sme sa vybrali na zvláštny výlet do Národného Parku Jazero Malawi. Tu sme 

slavili vianočnú party s tými, ktorí prispeli k výletu.   

Keď sme sa prvýkrát zišli so spolupracovníkmi, aby sme plánovali tento výlet, ešte sme 

nevedeli, či sa vôbec uskutoční, pretože z finančných dôvodov sa ho ani minulý rok 

nepodarilo uskutočniť. Nakoľko pre väčšinu mladých ľudí z dediny, ktorí chodia na 

podujatia, predstavuje problém zaplatiť príspevok: 1000 malawských kwača, čo je 

približne 1,20 eúr. Pre nás sa táto suma zdá malá, ale pre toho, kto nemá pravidelný 

príjem a žije len z toho, čo vypestuje, je ťažké zaplatiť aj takúto sumu. Po uplynutí doby 

na prihlásenie sme mali len štyroch účastníkov, a tak sme im dali ešte niekoľko dní. 

Neuveriteľné, ale nakoniec sme mohli vyraziť na výlet s 22 účastníkmi a brali sme to ako 

zázrak. Títo mladí ľudia by sa sami nedostali k jazeru, kvôli drahej doprave, a mnohí z 

nich ešte nikdy neboli tak „ďaleko” od domu. V parku mali aj sprievodcu, aby lepšie 

spoznali poklad, ktorý majú v prírode a aby si vedeli viac dávať pozor na životné 

prostredie, nielen v chránenej oblasti. Samozrejme aj tu sme mali stíšenie, hry, spoločný 

obed, pozorovali sme ryby, ale najviac si mládežníci cenili kúpanie a vodné hry. 

Pre mňa bolo zaujímavé stáť pred takmer 200 ročným chlebovníkom (baobabom), ktorý 

zasadili Dr. David Livingstone a prví misionári, ktorí sa usadili najprv pri jazere Malawi, v 

Cape Maclear. Neskôr sa presťahovali do dnešnej Livingstonie, pretože vtedy ešte 

mnohí umierali na maláriu kvôli nedostatku liekov.   

Platenie poplatku za výlet má aj pedagogický význam. Mohli by sme povedať, prečo im 

neuhradiť celú čiastku? Ale naučila som sa tu jednu dôležitú vec, že si treba dávať 

pozor, lebo takto toho môžeme dosť veľa pokaziť. Napríklad keď pristupujeme k 

tunajším ľuďom tak, že ich ihneď podporujeme a nedáme im možnosť, aby aj oni priložili 

ruku k dielu. Mnohí totiž žijú v sebaľútosti a ani sa nesnažia niečo dosiahnuť, lebo si o 

sebe myslia, že tým, že žijú v chudobnej krajine, sú odkázaní na pomoc druhých. „Aj tak 

sa mi to nepodarí, škoda sa do toho pustiť!” My by sme ale chceli, aby aj oni urobili niečo 

pre seba, napríklad preto, aby mohli ísť na takýto výlet a mali pozitívnu skúsenosť, ktorá 

ich bude motivovať aj v budúcnosti. Takto je pre nich odmenou to, že vidia výsledok 

svojej práce! S radosťou som počula, že tí, čo to zobrali vážne, boli ochotní zarobiť si na 

výlet, napríklad tak, že išli k niekomu obrábať pôdu. Ak človek chce, nájde si spôsob ako 

dosiahnuť svoj cieľ.   

   
 
 

Pred baobabom, kde stál dom Davida Livingstona 



 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

www.liebenzell.org 

skevezsda@gmail.com 

WhatsApp:        
00421 907492680 

Deň detí 
14. októbra som sa mohla zúčastniť na zvláštnom dni detí. Takáto veľká udalosť 

sa koná trikrát do roka,  zvyčajne sa zúčastní 600-800 detí a koná sa v niektorej z 

okolitých dedín. Tentokrát padol nový rekord - prišlo 1150 detí z 5 rôznych dedín 

(viď. foto na 1. strane). Tu ešte takéto podujatie berú ako atrakciu, lebo tu nie je 

toľko iných vecí, ktoré deti rozptylujú a zamestnávajú. Deti boli aj z kresťanských 

aj z moslimských rodín a na podujatí sa zúčastnili aj moslimskí vodcovia piatich 

dedín, ktorí si tiež cenia našu prácu a láskavo nás prijali.  

Aby sa mohlo takéto veľké podujatie bez problémov uskutočniť, je potrebná dobrá 

organizácia. Najprv sme na miesto doviezli 1800 l vody na varenie a umývanie 

riadov. K obedu sme použili 150 kg ryže, 30 hláv kapusty, 20 viazaničiek cibule, 

50 kg fazule, jedno 25 kg-ové vrece plné paradajok, 3000 keksíkov a 40 l sirupu. 

Deti išli obedovať v „malých skupinách“ po 100 a medzitým sa umývali taniere, 

takto nám stačilo 400 umelých tanierov.  

Popoludnie sa začalo spevom, zatiaľ čo sa zišli všetky deti. Tento rok sme mali aj 

vzácneho hosťa z Nemecka Maxiho, postavičku z nemeckého detského časopisu, 

maskot – líška misijného dňa detí.  Deťom sa páčili pesničky, ktoré si mohli aj 

ukazovať. Témou bol príbeh márnotratného syna, ktorý najprv deti z dediny 

zahrali ako scénku. Príbeh bol spracovaný a prevedený do dnešnej doby. 

Modlíme sa, aby zasiate Božie Slovo prinieslo úrodu a aby vďaka tomu, čo počuli, 

mohli spoznať Pána Boha ako milujúceho Otca. On čaká, aby sa k nemu obrátili a 

skrze obete Jeho Syna Pána Ježiša chce im tiež odpustiť hriechy. Potom sme deti 

rozdelili do 10 skupín podľa vekových kategórií, kde sa porozprávali o tom, čo 

počuli. Verš z Biblie podľa Jána 6,37 sa tiež naučili v skupinách. Potom sa hrali 

rôzne pohybové hry, ako napríklad kopanie futbalovej lopty do bránky tak, že 

pritom skákali vo vreci. Vyhladovaní sme išli na obed a s chuťou sme zjedli dávku 

ryže s fazuľou a dusenou kapustou. Po obede sme sa znova hrali, a za tým 

nasledovala 2. časť scénky, z ktorej si deti mohli vziať ponaučenie do ich 

osobného života. Nakoniec účastníci dostali aj darčeky: keksík a balónik.  

Ďakujeme pekne za záujem o našu službu, je to veľké povzbudenie, že máte 

misijnú činnosť na srdci. Ďakujeme za modlitby a finančnú podporu, vďaka ktorej 

môžeme vykonávať našu službu! Bez Vás by sme nemohli byť tu v Malawi!  

          Mulungu akudalitseni—Nech Vám Pán zehná, Silvi                                                         

 

 

 

 

Finančné dary:  

OTP Bank, Sepa platba 

Molnár Mária Külmissziói 

Alapítvány 

IBAN: HU28 1173 8084 

2001 1215 0000 0000  

SWIFT: OTPVHUHB  

Alebo na eurový účet: 

IBAN: HU06 1176 3385 

2570 8884 0000 0000  

“Kevezsda Szilvia-Malawi”      

Ďakujeme! 

S Maxim na dňom detí 


