
 

 

Ježiš povedal:                         

“Ja som prišiel, aby 

mali život a to v hojnej 

miere.”                     

Janovo Ev. 10,10 

 

 AKTUALITY 

 Precvičovanie jazyka   

 a programy v Mdeke  

 Nová učiteľka 

 Interview s Anika 

Klassen 

 Radostné Vianoce! 

 

Milí Priatelia!   

Pozdravujem Vás zase z detského centra "Malo A Mcherezo" v Mdeke! Toto 

prostredie mi veľmi pomáha precvičovať si jazyk Chichewa. Mám veľa 

príležitostí hovoriť so zamestnancami a s deťmi, počúvať ich a klásť im otázky, 

keď sa  nemôžem dobre vyjadriť. Všetci sú veľmi nápomocní, motivujú a 

opravujú ma, keď treba. Som veľmi vďačná za túto príležitosť! 

Je to zaujímavá skúsenosť, používať v každodennom živote, čo som sa predtým 

naučila z kníh. Pokaždé, je to pocit úspechu, keď dokážem niečomu porozumieť 

alebo si spomenúť na slovo, ktoré som už predtým počula. Niekedy stačí 

posadiť sa k ostatným a pokúsiť sa aktívne počúvať a zistiť, o čo ide. Aktívne 

počúvanie tiež vyžaduje veľa energie. Rada si poznačím slová, alebo výrazy, 

ktoré som počula a spýtam sa niekoho na ich význam. Musím prísť niekoľkokrát 

do kontaktu s jedným slovom, aby som si ho mohla dobre zapamätať a časté 

opakovanie je tiež potrebné. Mne pomáha, učiť sa nové slová v životných 

situáciách, vtedy mám viac šancí si ich zapamätať. 

Som vďačná za moju novú učiteľku, volá sa Tadala. Prichádza ku mne trikrát do 

týždňa zo susednej dediny. Čítame spoločne detskú Bibliu v jazyku Chichewa, 

začali sme s Novým Zákonom. Snažím sa preložiť text do angličtiny a Tadala je 

mi v tom veľkou pomocou. Spoznala som ju prostredníctvom tohto strediska. 

Tadala privezie jej malú sestru raz týždenne, aby dostala mlieko v prášku. Sara  

má už 1,5 roka, ich matka zomrela, keď Sara mala 4 mesiace. 
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Ďalšie Aktivity 
V pondelok máme kreatívne workshopy, ktoré pomáhajú deťom vo vývoji a zdokonaľovaní sa 

v danej oblasti, ako napríklad kreslenie, foto klub, háčkovanie, tkanie košíkov, šitie, tesárstvo, 

flauta a divadelná skupina. Niektoré deti tiež absolvujú súkromné hodiny na gitare a klavíri. 

Vo štvrtok máme Biblický klub, kde sú deti rozdelené do štyroch skupín. Pre menšiu skupinu 

sme preložili misijný príbeh Madugu do jazyku Chichewa, lepšie povedané preložila to spo-

lupracovníčka Jean a ja som písala na stroji. :D V súvislosti s týmto príbehom sme vypracova-

li materiál: Kniha bez slov pre túto vekovú skupinu a Jean to zdieľala s deťmi. Ja sa cítim byť  

tiež užitočná, ak môžem pomôcť s nápadmi alebo s mojimi skúsenosťami z detskej práce. 

Po večeroch sa môžem zúčastniť rodinného stíšenia v dvoch domoch s deťmi a spolupracov-

níkmi, ktorí žijú v centre. V jednom z dvoch domov sa vždy recitujú biblické verše. Mám tiež 

zvyk, sa naučiť biblický verš v Chichewe a potom to odrecitovať. Deti si cenia moju snahu. 

 

Programy 

V priebehu týždňa po návrate detí zo 

školy prebiehajú tri popoludnajšie 

programy. V piatok mávame špeciálne 

hodiny pre dievčatá a chlapcov, kde sa 

zaoberajú s témami ich vekovej skupiny. 

Napr. s tinédžermi preberávajú 

spolupracovníci témy ako priateľstvo a 

čistota, atď.                                    

Posledný piatok v mesiaci je malá oslava 

narodeninových detí a športové popolud-

nie - chlapci hrajú futbal a dievčatá netbal 

(najpopulárnejší ženský šport v Malawi). 

Inak sú deti šťastné už len z toho, keď si 

vezmeme pre nich čas, sadneme si s nimi 

a zahráme napr. memory alebo dáme im 

papier a ceruzku na kreslenie. 

 

 

Hodina veľkých dievčat  

              Košíky sú hotové!  

         Každý má pracovné úkoly                Piatkový futbal 

Pri príprave s Jean  



 

Vďaka za: 

 Dobrý čas v Mdeke a 

pomoc pri učení sa 

jazyka 

 Tadalu, moju novú 

učiteľku 

 Prácu misijnej spol. “To 

All Nations” v Malawi 

 Zmeny v životoch detí 

Prosba za: 

 Deti, aby prijali Pána 

Ježiša ako Spasiteľa a 

boli oslobodené od 

okultizmu 

 Spolupracovníkov, aby 

mali dostatok sily a 

múdrosti k výchove 

 Možnosti v precvičo-

vaní jazyka 

 

 

Poprosila som Aniku Klassen, misionárku detského strediska pre rozhovor, aby 

sme sa mohli viac dozvedieť o práci a lepšie sa modliť: 

Odkedy pracuješ v detskom stredisku v Mdeke?                                                          

Prišla som v novembri 2010. 

Ako došlo k tomu, že si sa rozhodla pre prácu v detskom domove?                                          

Vždy som sa zaujímala o misiu. Po mojej prvej misijnej ceste v Malawi v roku 2004 som 

bola veľmi nadšená a mohla som si predstaviť, že sa sem vrátim. V skutočnosti som sa 

skoro každý rok vrátila, buď na návštevu, alebo na krátkodobú misijnú cestu. Bola som tu 

aj ako dobrovoľníčka na 9 mesiacov. Potom som sa vrátila do Nemecka a začala študovať 

teológiu. Po 3 rokoch som si kládla otázku: Ako ďalej? V tejto fáze rozhodovania sa ma 

vedenie opýtalo, či si môžem predstaviť, byť súčasťou zakladajúceho tímu pre nový 

detský domov v Mdeke. Pán Boh mi ukázal krok za krokom, že ma tu chce mať. On ot-

váral dvere, bol to dlhý proces. Urobila som krok vo viere a dôverovala v Pána Boha. 

Za čo si najviac vďačná?                                                                                                        

Je dobré vidieť zmeny v živote detí, keď stretnú Pána Ježiša a prijmú Ho ako osobného 

Spasiteľa. Tu som si úplne uvedomila, akú silu má modlitba v neviditeľnom svete a 

dostala skúsenosť, že Pán Boh je silnejší ako ktorákoľvek iná moc. 

Čo je pre teba výzvou?                                                                                                       

Jednou z nich je rozhodne žiť v inej kultúre s iným jazykom. Je to dlhý proces spoznáva-

nia kultúry a byť citliví voči tomu. Je to každodenná výzva. Malawijská kultúra je oriento-

vaná na komunitu, takže sa silne orientuje na vzťahy. Veľa rozhodnutí sa robí v komunite, 

kde aj strýko a teta má slovo. Moji domáci kolegovia mi pomáhajú v tomto procese spoz-

návania ich kultúry. 

Aké boli zatiaľ tvoje najlepšie spomienky?                                                                          

Vrcholom našej služby sú kempy. Je úžasné vidieť, akú radosť to v deťoch vyvoláva, že 

môžu niekam cestovať vo svojej vlastnej krajine. Zhromaždíme všetky deti z našich 5 

detských centier, ktoré sú potom rozdelené podľa veku do menších skupín. Takto 

strávime spolu 4 dni. Vždy je to veľké stretnutie sa detí, keď po dlhom čase zase môžu 

byť spolu so svojimi priateľmi z iných detských domovov. Veľmi sa radujem, keď vidím, 

ako sa deti otvoria voči Biblickým pravdám a využívajú možnosť pastoračných rozhovorov 

a modlitby. 

Anika s deťmi a spolupracovníkmi na dedinskom programe  



 

 

 

 

 

 

 

U ž i t o č n á                                
Ch i ch e w a   

Usadandaule! / Neboj sa!                     

Takulandirani! / Vytajte!                     

Chirani msanga! / Skoré 

uzdravenie! 

Ako sa môžeme modliť za vašu službu?                                                                

Modlite sa, aby deti prijali Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa a boli oslobodené od 

okultných väzieb. Taktiež, aby ich rodiny mohli byť cez nich zasiahnuté. Modlite sa aj 

za múdrosť pri výchove detí, pri rozhodovaní a plánovaní, za vytrvalosť a motiváciu 

našich zamestnancov, a za zdravé duchovné zbory.  

Ďakujem, Anika, za rozhovor! Boh žehnaj vašej práce aj naďalej! 

Vianočný Príbeh  

Chcela by som Vám zapriať pokojné a radostné 

Vianočné Sviatky a požehnaný Nový rok s 

nasledujúcim príbehom: "Tri želania"! 

Malý chlapec navštívil svojho starého otca a sledoval, ako vyrezáva betlémske 

postavy. Chlapec ich intenzívne sledoval a oni zrazu začali žiť pre neho. Pozrel sa na 

dieťa a dieťa sa na neho tiež pozrelo. Zrazu sa chlapec zľakol a začali mu tiecť slzy z 

očí: "Prečo plačeš?" spýtalo sa dieťa Ježiš. "Pretože som ti nič nepriniesol," povedal 

chlapec. "Ale rád by som od teba dostal niečo!", odpovedalo dieťa Ježiš. Malý chlapec 

sa začerveňal od radosti. "Chcem Ti dať všetko, čo mám!" Zakoktal. "Chcem od teba 

tri veci," povedalo dieťa Ježiš. Potom ho chlapec prerušil: "Môj nový kabát, môj el-

ektrický vlak, moju krásnu knihu ...?" "Nie, nepotrebujem to všetko, daj mi tvôj 

posledný test v škole!" Chlapec bol prekvapený. "Ježišu," zakašlal v rozpakoch ... a 

zašepkal: "Učiteľ napísal "nedostatočné" pod ním". "Práve preto ho chcem!", dieťa 

Ježiš odpovedalo. "Ale prečo?", spýtal sa chlapec. "Mal by si mi vždy priniesť to, kde 

je napísané "nedostatočné". "Veľmi rád!", odpovedal chlapec. "Ale chcem od teba 

ďalší dar!", povedalo dieťa Ježiš. "… tvoju mliečnu šálku!" "Ale dnes som ju rozbil!", 

odpovedal chlapec. "Mal by si mi vždy priniesť to, čo si v živote rozbil, ja to chcem 

opraviť. Dáš mi to tiež?" "To je ťažké!", povedal chlapec. "Pomôžeš mi s tým?" "Ale 

teraz moje tretie prianie," odvetilo dieťa Ježiš. "Mal by si mi teraz priniesť odpoveď, 

ktorú si dal matke, keď sa ťa opýtala, ako sa šálka mlieka rozbila!" Vtom chlapec 

položil čelo na okraj stola a začal plakať tak silno: "Ja, ja, ja ...", so zlikaním povedal, 

"… som prevrátil šálku, v skutočnosti som ju úmyselne hodil na zem." "Áno, musíš 

priniesť všetky svoje lži, tvôj vzdor, tvoje zlo, čo si urobil," povedalo dieťa Ježiš. "A ak 

prídeš ku mne, pomôžem ti, prijmem ťa v tvojej slabosti, odpustím ti navždy, vezmem 

ťa za ruku a ukážem ti cestu. Si pripravený prijať tento dar?                                     

Prajem Vám, aby ste cez Vianočné Sviatky oslavovali Pána Ježiša! Dajme Mu ten  

najväčší dar, naše zlomené srdce, aby ho On uzdravil!   S pozdravom,  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! 

silvia.kevezdova@liebenzell.org 

Deti spievajú na stíšení: “Read your Bible, pray every day …” 


