
 
  

 

 

                                        

Milí Priatelia, modlitební Partneri!                       

Srdečne Vás pozdravujem prvý krát v tomto roku a prajem veľa Božieho 

požehnania, sily, prítomnosti a ochrany pre Váš život! 

       VIANOČNÁ OSLAVA     
 

Vďačne sa pozeráme späť na 

niektoré z najdôležitejších udalostí. 

V našom detskom centre sme 18. 

dec. usporiadali vianočnú oslavu. 

Už tradične bol na programe 

zborový aj sólový spev, hudobný 

program, recitovanie Biblických 

veršov a vianočný príbeh, ktorý 

tentokrát zahrali zamestnanci spolu 

s deťmi. S mojim anglickým klubom 

sme predviedli pieseň s názvom 

„Joy to the world“ po Anglicky a po 

Čičevsky. Slovo Božie kázal farár 

susednej Evanjelickej cirkvi 

Zambezi, s ktorou máme dobré 

vzťahy. Po slávnostnom obede si 

deti mohli vyzdvihnúť svoje 

vianočné balíčky. Tešili sa hlavne 

mnohým sladkostiam.  

Minulý rok som mala dosť 

možností, ako sa naladiť na sviatok, 

aj keď je ťažké si uvedomiť, že sú 

Vianoce v 30-stupňových 

horúčavách. Dvakrát som sa mohla 

zúčastniť adventného koncertu v 

Blantyre a 24. dec. zas detskej 

evanjelizačnej akcie CEF. Od zboru 

Mavuno sme boli pozvaní na obed 

do farského domu a potom sme sa 

ochladili v bazéne medzinárodnej 

školy. Večer sme išli do zboru CPC a 

potom sme spolu večerali. Vianoce 

som slávila s 3 misionárkami TAN, 

slúžime v 3 rôznych domovoch. 25. 

sme sa opäť zúčastnili na 

bohoslužbách v Baptistickom zbore 

a 26. sme usporiadali vianočné 

párty v Chiole s ďalšou nemeckou 

misionárskou rodinou a tam 

slúžiacimi dobrovoľníkmi. Potom 

som si trochu oddýchla pri jazere 

Malawi. 

Naša kolegyňa z Mozambiku žiaľ 

nemohla prísť na vianočné sviatky, 

pretože pozemné hranice sa 

uzavreli krátko pred Vianocami. 

Dúfame, že sa situácia zlepší a že 

bude môcť čoskoro prísť na 

misionárske stretnutia. Slúži tam 

sama ako biela misionárka a 

samozrejme jej chýba spoločnosť. 

Obrázok hore bol urobený, keď 

sme sa my piati opäť stretli po 

návrate nemeckých kolegov po 7 

mesiacoch. 

Po dvojtýždňovej vianočnej 

prestávke sa deti vrátili v poriadku 

a 4. januára mohli ísť do školy. 18. 

januára sa školy žiaľ opäť zatvárali, 
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keď počet infikovaných začal 

stúpať aj v Malawi. 

Externé deti prichádzali v troch 

skupinách na dve hodiny denne. 

Mali sme s nimi denné stíšenie, 

dostávali domáce úlohy a tiež tu 

obedovali. Sme radi, že 22. 

februára sa školy opäť otvárali. 

Medzičasom som stíhala 

systematizovať a inventarizovať 

knihy z knižnice a mala som viac 

času na udržiavanie kontaktov a 

prípravu materiálov pre 

podporovateľov detí. 

Opäť sme si zvolili  nové motto 

roku pre nový rok 2021 na základe 

Rimanom 12,2:  

„Nepripodobňujte sa tomuto 

svetu, ale premeňte sa obnovením 

zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, 

čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo 

mu je príjemné, čo je dokonalé.“ 

Modlíme sa, aby náš život a 

správanie odrážali to, že patríme 

Pánovi Ježišovi. Život našich detí a 

tinédžerov ovplyvňuje žiaľ veľa 

negatívnych príkladov sveta. Naše 

motto teda znie: Nenechaj sa 

ovplyvňovať svetom zvonka, ale 

premieňaj sa cez Krista zvnútra! (viď 

priložená fotografia) 

Teraz sme v období dažďov, je 

tu veľmi dusno. Na zmenu ročného 

obdobia zvyčajne poukazuje silný 

vietor a dážď. Koncom minulého 

roka sme to zase prežili, došlo aj ku 

škodám , ale chvála Bohu nikomu 

sa nič nestalo. Z ničoho nič prišla 

taká silná búrka, že odtrhla vlnitý 

plech z jednej z tried, 

zdravotníckeho zariadenia, hlavnej 

kancelárie, kancelárie detskej 

práce a chodby. Vďaka Pánu z 

ústredného centra z Chiole k nám 

rýchlo poslali stolárov, aby opravili 

strechu a zabránili väčším škodám. 

Mnoho materiálov, kníh, a hier sa už 

premočilo, hoci sme s deťmi 

okamžite vkladali všetko do krabíc 

a vynášali do suchej miestnosti. 

Dosť dlho nám trvalo, kým v tom 

chaose zase všetko našlo svoje 

miesto. 

Som veľmi rada, že dvaja 

miestni spolupracovníci Detskej 

Misie – CEF si našli čas na praktickú 

časť školenia 26.-27. novembra. 

Mali sme šesť účastníkov z troch 

detských centier, z ktorých štyria 

odučili každú pripravenú úlohu. 

Bolo dobré vidieť, že každému 

účastníkovi sa učitelia venovali 

osobne. Boli povzbudení a poskytli 

im pomoc, keď sa niekde zasekli pri 

vypracovaní úloh. Po praktickej 

časti nasledovali vyhodnotenia a 

praktické rady, z ktorých sa tiež 

dalo veľa čerpať. 

Ako aj loďka ukazuje (viď nižšie), 

môžeme byť vďační Pánu Bohu za 

mnoho vecí: na jednej strane, keď 

sa pozrieme späť na minulý rok, a 

na druhej strane, keď Mu vďakou 

predkladáme svoje žiadosti za 

tento rok. Sme v Božích rukách a 

Jemu dôverujeme. S Ním čelíme 

výzvam tohoto roku, On nás nesie a 

vedie aj naďalej. 

 

Som vďačná aj za Vašu 

modlitebnú a finančnú podporu. 

S pozdravom Silvi
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