
 

 

“Stačí ti moja milosť,        

lebo sila sa dokonale 

prejavuje v slabosti. Preto 

sa budem najradšej chváliť 

svojimi slabosťami,        

aby vo mne prebývala 

Kristova sila.”                     

2 Korintským 12,9 
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Milí Priatelia!   

Srdečne Vás pozdravujem z Malawi, potom ako som sa nadýchala trochu domáce-

ho vzduchu! Som vďačná zato, že sa mi sčasti podarilo ujsť od júlovej zimy a počas 

letných prázdnin som si mohla prísť trochu oddýchnuť domov. Teraz v októbri je už 

aj tu horko, okolo 32 °C.                                                                                                                      

Počas šiestich týždňov som trávila čas s rodinou, bola som na výlete s kamarátkou, 

mala som prezentácie a navštívila som viacerých priateľov. Tešila som sa z 

hodnotných rozhovorov, ktoré mi dodali odvahu a silu. Potrebovala som aj telesný aj 

duševný oddych. Najdôležitejšou udalosťou bol misijný deň, 24. augusta, ktorý sa 

tento rok konal v reformovanom cirkevnom zbore Pasarét v Maďarsku. Okrem mňa 

Malawi reprezentoval aj Michael Volz, Keszi Krisztina hovorila svedectvo o službe v 

Zambii a Hartmut Wacker vyzdvihol prácu ženských misionárok. Aj tu boli dobré 

rozhovory, a vždy je dobré vidieť, že sú ľudia, pre ktorých je celosvetová misia 

dôležitá a stoja pri nás v našej službe.  

Naďalej sa modlíme za efektívne učenie sa jazyka, mám ešte rok na to, aby som sa 

plynule naučila jazyk čičeva. Keďže v Zombe skoro každý hovorí po anglicky, nie je 

tu jednoduché zdokonaliť sa. Vedenie vyhovelo mojej prosbe, a od októbra do 

Vianoc môžem ostať v detskom centre misijnej spločnosi „To all nations” v Mdeke. 

Tu môžem používať jazyk čičeva medzi deťmi a byť v prostredí, kde ním hovoria.  

Ďakujem Vám aj za modlitby za ukončenie vodičského kurzu. Teoretickú časť sa mi 

podarilo spraviť dobre, ale žiaľ, neprešla som na praktickej časti. Avšak v hlavnom 

meste mám možnosť si dať prepísať môj slovenský vodičský preukaz.  

Návšteva v kresťanskej škôlke 
S deťmi v detskom domove 

OKT ‘18                              SILVI V MALAWI 



 

 

 

 

 

 

Centrum Čisomo 
Ako som už spomínala, Liebenzellská misia po 25 rokoch svojej existencie v júni 

odovzdala vedenie našej partnerskej cirkvi,  Evanjelikálnej Baptistickej Cirkvi v Malawi – 

Evangelical Baptist Church of Malawi (EBCM). Na tomto sviatočnom podujatí hlásal 

Slovo Božie niekdajší profesor Michael Volz.    

Keďže v tejto škole si študenti poobede osvojujú aj remeslo, konkrétne stolárske, dostali 
do daru náradie, ktoré počas roka pripravovali. To je pre nich veľká pomoc pre začiatok, 
veď v cirkevnom zbore v dedine sa budú musieť živiť sami. Ich manželky prevzali a 
odniesli dary tradičným spôsobom na hlavách.   

Modlime sa za študentov, aby aj doma svojim životným štýlom ostali verní Pánovi a tak 
mohli byť požehnaním v domácom cirkevnom zbore. Ďalej sa modlime za pána riaditeľa 
Kandoje, aby mu Pán pomohol viesť Biblickú školu, dal mu múdrosť, videnie, 
trpezlivosť, pochopenie, lásku a všetko, čo je potrebné k tejto úlohe.  

  

Promócia  

Druhé dôležité podujatie, na ktorom 
som sa mohla zúčastniť, bolo 
odovzdávanie diplomov v Biblickej 
škole Čisomo 30. júna v Mbere. 12 
študentov prevzalo diplomy po 
úspešnom ukončení 10 mesačnej 
Biblickej školy, a dúfame, že doma 
budú pokračovať v štúdiu. Toto 
podujatie bolo zvláštne aj preto, že v 
rámci oslavy bol uvedený do funkcie aj 
nový riaditeľ. Joachim Berger prvýkrát 
počas histórie školy odovzdal vedenie 
školy riaditeľovi z Malawi. Pán farár 
Kandoje je tiež profesorom v Biblickej 
škole a bol pripravený na túto neľahkú 
úlohu. Okrem neho je tam zamestnaný 
ešte jeden profesor a jedna profesorka, 
tá učí manželky študentov.  

 

 

Manželia Kandoje a Berger—noví a doterajší riaditelia  

                   … ukážka                 Zaslúžené dary ...            Odovzdanie diplomov 

Michael Volz pri kázaní 



 

Vďaka za: 

 Návštevu doma, za 

spoločný čas s rodinou, 

a priateľmi 

 Náš misionársky tím 

 Možnosť učiť sa v 

detskom centre   

 Stretnutie žien 

 

Prosba za: 

 Službu Pastora Kando-

je, a za bývalých a 

nových študentov 

 Božie vedenie ohľadne 

služobného miesta 

 Jednotu v tíme 

 Precvičovanie jazyka 

Čičeva 

 

Misionársky Víkend 

Ďalšia významná udalosť, na ktorej som sa mohla zúčastniť v máji, bol spoločný víkend 

našich misionárov. Konalo sa to tiež v Centre Čisomo a bolo to výnimočné hlavne preto, 

lebo sme mali viac času na zdielanie, modlitby a povzbudenie, ako inokedy.  

Zvyčajne sa stretávame každých 6 týždňov na pol dňa so všetkými misionármi 

Liebenzellskej Misie, ktorí pracujú v Malawi. Vtedy nemame dostatok času na hlbšie 

rozhovory. Jeden z nás vždy pripraví stíšenie, spievame spolu a každý z nás zdiela 

modlitebné predmety zo svojej služby a z osobného života, za ktoré sa spoločne modlíme. 

Tentokrát sme aj mohli spoločne sláviť nedeľnú bohoslužbu v lokálnom zbore EBCM. 

Slovo Božie hlásal misionár Johannes Urschitz a jeho manželka mi ho prekladala, inak by 

som toho veľa neporozumela. Ja som mala na starosti pripraviť hry na popoludnie pre 

rodiny našich spolupracovníkov. Dobre sme sa zabávali a bolo zaujímavé spoznať 

spolupracovníkov z inej strany. Už sa teším na ďalší spoločný víkend v novembri pri 

Jazere Malawi. 

Viac o našej misionárskej rodine: rodina Urschitzových sa v máji vrátila naspäť po 2 

rokoch úspešného liečenia. Tiež zo zdravotných dôvodov musela ostať rodina 

Pfrommerových na niekoľko mesiacov v Nemecku. Oni sú tiež noví misionári a učia sa 

jazyk. Obidva manželské páry sú činní vo vidieckom projekte Ubwenzi. Manželia 

Urschitzových prevzali vedenie projektu od Müllerovcov, ktorí sa koncom augusta 

nasťahovali do Zomby na miesto rodiny Volzových, ktorí sa po 22. rokoch vrátili naspäť do 

Nemecka. Katie Königová prevzala administratívnu prácu v júni od Michaela Volza. Táto 

práca vyžaduje koncentráciu a veľkú zodpovednosť. Dobré je, že jej prácu od septembra 

uľachčuje na 50 % Tobias Müller, ktorý je aj mentorom bývalých študentov Biblickej školy.  

Našim regionálnym riaditeľom je Paul Kränzler, ktorý so svojou manželkou slúži v 

Mangochi. Pred dvomi rokmi v spolupráci s misijnou spoločnosťou OM založili kresťanské 

rádio s názvom "Radio Lilanguka" – Nech je svetlo! Cez ich zaujímavé programy sa stali 

populárnymi v oblasti. Významné je, že Evanjelium hlásajú v jazyku Chiyao, ktorý používa 

najväčší moslimský kmeň Yao. Rodina Bergerových cestovala v auguste domov na rok. 

Budúci rok sa stane Joachim Berger našim novým regionálnym riaditeľom.  

Ako vidíte, náš tím prechádza rôznymi zmenami. My, noví misionári sa ešte usadzujeme a 

učíme sa jazyk. Iní sa presťahovali a začali novú službu. Ďalší sa celkom alebo prechodne 

vrátili domov. Ďakujeme za modlitby v tomto čase zmien a prosíme Pána, aby nám ukázal, 

kde nás chce mať a pripravoval nás, aby sme mu mohli slúžiť pre Jeho slávu.  

 

 

Skoro kompletný misionársky tím 



 

 

 

 

 

 

 

Užitočná                     
C h i c h e w a   

Ichi ndi chiyani?/ Čo je to?             

Mukuchita chiyani?/ Čo 

robíte?                     

Mumapanga bwanji?/ Koľko to 

stojí? 

Tiež sa modlime za jednotu v našom tíme. Pochádzame z rôzneho kultúrneho 

pozadia, máme rozdielnu povahu a niekedy i inakšie mýšľanie o veciach. Ale predsa 

by sme sa mali o to usilovať, aby medzi nami vládla jednota, aby sme mohli spoločne 

rozhodnúť o rôznych veciach, čo sa týka služby a nájsť kompromisy. Ďakujeme, že sa 

modlíte za nás, aby medzi nami vládla láska a jednota, ako aj Písmo hovorí: "... aby 

všetci boli jedno, ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet 

veril, že si ma ty poslal." Janovo Ev. 17,21 

Stretnutie Žien 

Chcela by som s Vami tiež zdielať, čím sme sa zaoberali v našej ženskej skupinke v 

Zombe. Pred letnými prázdninami sme preberali knižku od Maxa Lucada pod názvom 

"Grace-Milosť". Ku každému dielu patrí krátke video, ktoré sme si spločne pozreli, 

potom sme sa pomocou otázok a ilustrácií z osobného života bavili o danej téme. 

Hlavnou myšlienkou bolo spasenie skrze vieru: odpustenie našich hriechov a večný 

život nemôžeme dosiahnuť cez dobré skutky, ale jedine, keď ho prijmeme ako dar, 

ktorý pre nás pripravil Pán Boh. On poslal svojho Syna, Pána Ježiša Krista, ktorý sa 

obetoval za nás, zomrel za naše hriechy na kríži. Tak veľmi nás miluje a chce mať s 

nami osobné spoločenstvo. "Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je 

to Boží dar." Efezským 2,8   

Druhou hlavnou témou bola ”na všetko postačujúca milosť”. Nielen že sme spasení z 

Božej milosti, ale aj žijeme náš kresťanský život jedine z Jeho milosti. On je ten, ktorý 

nás drží, posiľňuje, dáva nám múdrosť a všetko potrebné k tomu, aby sme mohli činiť 

Jeho vôlu. Neni to z našej sily, ale z Jeho. "Lebo keď som slabý, vtedy som silný." 2 

Korintským 12,10 Aj ja to tak vnímam, že potrebujem byť v blízkom spoločenstve s 

Pánom, závisieť na Ňom, žiť z Jeho sily každý deň.  

Potom sme preberávali ženské postavy z Nového zákona. Ja som sa pripravila na 

tému  poslušnosť zo života Márie. Tak isto ako Mária chválila Pána Boha, my sme tiež 

mohli zdielať niečo z nášho života, za čo sme vďační. Rozdala som aj pár obrázkov, 

ktoré nám pripomenuli veci, osoby, situácie, spomienky, za ktoré sme mohli ďakovať 

Pánu Bohu v našom živote. Jedna priateľka si vybrala obrázok so stromom a rebrami. 

Povedala, že jej to pripomýna nás, skupinku žien: toto spoločenstvo jej pomáha dostať 

sa bližšie k Pánu Bohu, ako keby stúpala hore cez rebrá. Toto svedectvo sa ma veľmi 

dotklo a tiež som veľmi vďačná za toto spoločenstvo. 

Takisto som vďačná aj za Vás, že myslíte na nás a modlíte sa za našu službu! 

Znamená to veľa pre nás! Pozdravujem aj Vašich blízkych a Vaše spločenstvá,               
           Pán s Vami, 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! 

skevezsda@gmail.com 

Naša pestrofarebná ženská skupina 


