
 
  

 

 

                                                             

Milí Priatelia, modlitební Partneri!                                     

Srdečne Vás pozdravujem zase z Malawi! Tu sme už uprostred chladného 

obdobia, ráno a večer sa ochladí ale cez deň je ešte slnečno.  

       POČAS PANDÉMIE …      
 

Ako som už spomínala minule, 

kvôli pandémii som sa koncom 

marca presťahovala do Blantyre, 

kde som strávila mesiac. 

V meste som sa venovala jazyku 

Čičeva hlavne teoreticky, 

opakovala som gramatiku, na 

rozhovory som nemala dosť 

možností. Popoludní som mohla ísť 

na prechádzku a vidieť pár 

známych. S rodinou Berger sme raz 

išli aj na túru do hory Mulanje, videli 

sme aj menší vodopád. Moje 

narodeniny sme oslávili v menšom 

kruhu v Blantyre.  

Tu v meste som chodila s 

Bergerovcami do ich zboru „Word 

Alive” - Živé Slovo. Kázanie bolo 

veľmi dobré a služba chváliacej 

skupiny bola tiež požehnaním. Zbor 

sme mohli navštevovať až do Veľkej 

Noci a každý štvrtok sme mali 

domácu skupinku. Samozrejme sme 

si museli pred vstupom vždy umyť 

ruky a sedieť vzdialene od seba vo 

vetranej miestnosti. Spoločenstvo,  

duchovný pokrm a modlitba boli 

veľkým povzbudením hlavne v 

začiatočnom období, keď sme ešte  

 

nevedeli, ako sa bude situácia v 

Malawi vyvíjať. Mohli sme sa len 

modliť, čakať a dôverovať Pánovi.   

Teraz sme už kľudnejší, že vieme, 

pandémia u nás zatiaľ neohrozila 

veľa ľudí. Tunajší zdravotný systém 

by to nezvládol. Pán Boh ochraňuje 

túto krajinu, veľa ľudí a zborov sa tu 

modlí a prosí Ho o to. Aktuálne 

máme 1800 prípadov, no počet 

nakazených rastie. Za celý čas 

nezaviedli v krajine zákaz 

vychádzky, i keď to bolo 

naplánované na tri týždne. Väčšina 

ľudí tu žije z toho, čo si práve v ten 

deň zarobí, nemá možnosť zakúpiť 

si veci a potraviny dopredu. Aj 

sociálna vzdialenosť sa tu ťažko 

dodržuje.      

Keďže jazyk Čičeva sa viac 

používa na vidieku, 23. apríla som 

sa presťahovala do vidieckeho 

vývojového projektu Liebenzellskej 

Misie do Čilongy.  

      Ľudia na vidieku sú veľmi 

priateľskí, každý zdraví každého. 

Bolo dobré byť v spoločenstve. 

Každé ráno sme mali stíšenie s 

učiteľmi a spolupracovníci ma 
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povzbudzovali v komunikácii.  

Moja pomocníčka, Cecilia 

pracuje inak v škôlke ale v tomto 

období mi venovala dve hodiny 

denne. Zaoberali sme sa s rôznymi 

vecami: prekladali sme Biblické 

príbehy do Čičevčiny, rozprávali 

sme sa o obrázkoch, o kultúre a o 

aktuálnych veciach, učili sme sa a 

prekladali sme pesničky. Som za ňu 

vďačná, kvôli mne hovorila pomaly 

a zopakovala veci viackrát, 

trpezlivo ma opravovala a 

povzbudzovala ma, aby som sa 

nebála používať reč napriek 

chybám.        

Porozumenie ľudí je pre mňa 

naďalej výzvou, väčšina hovorí dosť 

rýchlo. Písanie a čítanie zvládam 

ľahšie. S teoretickou časťou som sa 

zaoberala sama: opakovala som 

20 prebratých lekcií a robila som z 

nich výcuc. To mi bude pomocou, 

aj keď v budúcnosti bude treba 

niečo vyhľadať a zopakovať.  

 

      SLUŽBY V UBWENZI 

Tu v Ubwenzi funguje aj 

kresťanská škola a škôlka. Je to tiež 

dobrou možnosťou na hlásanie 

Evanjelia v muslimskom prostredí.  

Ešte stále nevieme, kedy sa zase 

školy v Malawi otvoria. Učitelia 

využívajú tento čas na školenie 

samých seba - skúsenejší vyučujú 

mladších. Okrem toho pripravujú 

učebné materiály, znovu viažu 

učebnice, aby silnejšie držali a 

pomáhajú pri práci v záhrade. Aj ja 

som im mohla byť nápomocná 

napr. pri maľovaní obrázkov na 

učebný plakát na angličtinu. V 

škôlke som zase vyrobila ďalšie k 

tvarom a číslam. Okrem toho sme si 

so spolupracovníkmi zahrali 

spoločenské hry pre deti, ktoré si 

potom môžu používať v práci s 

deťmi. Snažíme sa dobre využiť 

tento čas. Žiaľ pre väčšinu detí na 

vidieku je tento čas nevyužiteľný. 

Bez rádia a internetu nemôžu 

pokračovať vo výuke, kým deti v 

meste majú na to možnosť. Životná 

úroveň medzi vidiekom a mestom 

je veľmi rozdielna.  

Je dobré sledovať vývoj v tomto 

projekte. Odvtedy, čo som tu 

nebola, postavil sa aj 4. školský blok 

pre 7. a 8. triedu. 8. trieda bude 

otvorená v budúcom školskom roku 

s tou úplne prvou skupinou, ktorá tu 

v projekte začala škôlku.  

Ďalej sa buduje knižnica, sklad, 

vonkajšia kuchyňa a dva ďalšie 

učiteľské domy.     

      Veľmi sa mi páči nápis na 

jednej nádrži vody, ktorý nás učí 

byť spokojným: „Zochepa 

zimakhala zokwanira, ngati 

Mulungu ali momwemo – Aj málo 

je dostatočné, keď Pán Boh je pri 

tom.” 

       Novým krokom je aj zariadenie 

solárnej energie pre učitelské 

domy. Za týmto účelom sme dostali 

z Nemecka kontajner, ktorý tvorí 

bezpečné miesto pre toto 

hodnotné zariadenie. Našim 

spolupracovníkom sa podarilo 

všetko pripraviť, ešte príde 

špecialista, ktorý to nainštaluje. 

      Sme vďační, že po dlhom čase 

sme mohli zorganizovať 

konferenciu pre kazateľov z našej 

oblasti. Konferencia sa konala 28-

30. mája a prišlo 55 účastníkov. 

Tematika je pre nás všetkých veľmi 

aktuálna: Falošné učenie a falošní  

proroci. Biblia hovorí o tom, že v 

posledných časoch sa objaví veľa 

falošných učiteľov. Je dôležité, aby 

sme poznali Slovo Božie a 

 



 
 

 
nenechali sa zmýliť. Náš 

prednášateľ, kazateľ Tione hovoril o 

troch hlavných oblastiach: 1. 

dôležitosť sebaskúmania - či nás 

nezmýlili falošným učením 2. 

spôsoby falošných učiteľov 3. naša 

úloha: verne hlásať Slovo Božie.  

       Tiež je to veľkým požehnaním, 

že od júna sa tu raz za mesiac 

môžu zase stretávať kazatelia a ich 

manželky. Je to pre nich veľkým 

povzbudením a možnosťou, učiť sa 

niečo nové a rásť vo viere.  

Ďalší seminár sme mali 24-26. 

júna v spolupráci s organizáciou 

„Foundations for Farming” pre 

pracovníkov v poľnohospodárstve. 

Učili sme sa veľa vecí z pohľadu 

Biblie a tiež praktické veci, ktoré 

chceme aplikovať ako napr. 

príprava kompostu.                                     

V druhej polovici júla sa tu bude 

konať školenie pre učiteľov detskej 

besiedky. 

V kontajneri prišli aj učebné 

pomôcky a deky, ktoré sme mohli 

rozdať syrotám v 13 okolitých 

dedinách. Je to veľký dar v tomto 

chladnom období. Ako znak úcty 

sa tu dar prijíma s dvomi rukami a 

niektorí si pri tom aj čupnú. Naši 

misionári pri takýchto akciách 

využijú možnosť na hlásenie Slova 

Božieho, takto slúžila Veronika 

Urschitzová tentokrát. 

 

         V Ď A K A   Z A 

 dobrú úrodu kukurice v 

celej krajine 

 požehnaný čas v Ubwenzi 

 odhodlaných učiteľov v 

Ubwenzi 

 kontakt cez internet s 

 

liebenzellskými misionármi 

a misionármi TAN. Je 

dôležité povzbudzovať sa 

navzájom a modliť sa za 

ostatných 

 službu malawijských 

spolupracovníkov v 

detských centrách TAN v 

čase pandémie a za 

zdravie detí 

 za pokojné voľby 23. júna a 

za nového, veriaceho 

prezidenta 

 

  P R O S B A   Z A  

 ďalšých učiteľov pre nový 

školský rok 

 začatie mládežníckych 

stretnutí v Ubwenzi 

 duchovné a telesné 

zdravie detí detských 

centier TAN, aby 

následovali Pána a mohli 

sa zase vrátiť 

 povolenie 

medzinárodných letov 

 

Počas pandémie nás Pán učí 

na viac vecí, napr. na závislosť na 

Ňom a prijatie Jeho vôle. 

Mnohokrát si pripomínam Verš z 

Matúša 26,39, kde sa Pán Ježiš 

takto modlí: „… no nie ako ja 

chcem, ale ako Ty.”  

Aj ja som mala plány a 

predstavy na toto obdobie, čo by 

som rada robila, ale potrebujem sa 

učiť prijať túto situáciu z Božých rúk 

a podať Mu vedenie. On má stále 

dobré plány pre mňa, pre nás. 

 

Ďakujeme pekne za Vaše 

povzbudenie, modlitby a finančnú 

podporu.  

 

Zonse zitheka ndi Mulungu! – 

Všetko je možné s Pánom Bohom!  

Vaša Silvi
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