
 
  

 

 

                                                        

Milí Priatelia, modlitební Partneri!                       

Srdečne Vás pozdravujem, tentokrát opäť z Malawi! Vďaka Pánu, 25. 

novembra som sa v poriadku vrátila do detského centra MALO A MCHEREZO v 

Mdeke. Snažím sa prispôsobiť k tunajšiemu počasiu, životu a službe. Prvý týždeň 

som sa zúčastnila kultúrneho tréningu s misionármi misijnej organizácie To All 

Nations. To tiež pomohlo, zvyknúť si zase na malawijskú kultúru. Už sme v 

dažďovom období, ale posledné tri týždne sa vrátila tropická horúčava s 

teplotami 36-38 °C. 

         OKRUŽNÁ CESTA   
Som vďačná za tých 7 

mesiacov, ktoré som zažila v 

Európe. Mohla som stráviť čas s 

rodinou, priateľmi, známymi, zažiť tri 

ročné obdobia, počúvať kázanie a 

spievať v materinskom jazyku, 

nehovoriac o všelijakých domácich 

dobrotách… Som rada, že napriek 

neistej situácii sa mohla uskutočniť 

okružná cesta. Vďaka Pánovi, mohli 

sme sa osobne stretnúť na všetkých 

naplánovaných miestach a 

pandémia nám v tomto 

nezabránila. Navštevovala som 

najmä zbory a modlitebných a 

finančných podporovateľov našej 

služby zo Slovenska, z Českej 

republiky, Nemecka a Maďarska, 

ale mala som možnosť slúžiť aj 

medzi škôlkármi, školákmi, mladými 

ľuďmi a študentmi. 

Pravdu povediac bolo to pre 

mňa dosť únavné tak veľa 

cestovať, spať na rôznych 

miestach, prispôsobovať sa 

miestnym podmienkam, žiť z kufra... 

Zároveň bolo povzbudzujúce vidieť, 

že mnohí stoja za nami a zaujímajú 

sa o misijnú službu. Osobné 

povzbudenie, modlitba a 

požehnanie padlo dobre a posilnilo 

ma. Na väčšine miest som mohla 

mať 40-minútovú misijnú prednášku 

a potom ešte pribudlo niekoľko 

otázok. Mali sme dobré rozhovory a 

veľa ľudí chce s nami zostať v 

kontakte. Sme vďační všetkým, ktorí 

nás aj doteraz mohli a aj naďalej 

chcú podporovať modlitbou a 

finančne. 

Rada by som spomenula príklad 

jednej milej, známej rodiny, ktorá 

do zbierky zapája aj deti. Poprosila 

som matku, aby sa s nami podelila, 

ako sa to začalo a ako to funguje u 

nich: „Pre nás rodičov to bolo 

úplne samozrejmé, že sme nechali 

naše deti podieľať sa na 

darcovstve. Pravidelne dávali dary 

oni sami v miestnom zbore. Pretože 
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máme tiež misionárske srdce, a 

keďže mali s tebou osobný kontakt, 

bolo to „jednoduché“ začať 

podporovaním misie. Samozrejme 

aj čítali v okružných listoch, že 

vtedajšie kenské siroty nemali 

možnosť dostať darčeky na 

Vianoce, len koláčiky. Dnes je to 

prirodzené, že myslia na misijnú 

kasičku, ktorú vidia v kuchyni každý 

deň. Akurát nedávno tam zase 

pribudli 2 eurá, ktoré babička našla 

na ulici pred naším domom a oni 

hneď mysleli na misiu. Takto sa u 

nás zhromažďujú dary.“ 

Dovoľte mi podeliť sa s Vami o 

ďalší dojemný zážitok z jednej 

maďarskej škôlky, kde sa už 

dlhodobo organizujú zbierky pre 

osirelé deti v Malawi. Učiteľka 

zdiela: „Jeden z malých chlapcov 

sa ťažko zbavuje svojich starých 

hračiek, rád si ich necháva. Africké 

deti zase takéto hračky nemajú, 

hovorili o tom aj v škôlke. Preto sa 

rozhodol poslať jedno zo svojich 

krásnych Lego áut do Afriky spolu s 

ďalšími menšými hračkami. Ďalšie 

hračky posielala aj jeho sestra. Tieto 

dve deti sa ráno modlili, že keď to 

africké deti dostanú, nech sa im s 

nimi dobre hrá a nech sa im tešia.“ 

Tento malý chlapec je pre nás 

skutočným príkladom. Myslím, že aj 

o tom nám hovoria Vianoce: 

Môžeme sa vzdať niečoho 

dôležitého pre Božiu vec. Pán Ježiš, 

Boží Syn, ktorému všetko patrí a 

skrze ktorého všetko bolo stvorené, 

bol pripravený vzdať sa nebeskej 

slávy, aby nás zachránil. Čo od nás 

očakáva Pán počas týchto 

sviatkov, čoho sa máme vzdať, aby 

sme mohli prinášať radosť a 

požehnanie druhým? 

 

Chcela by som Vám tiež 

poďakovať za modlitby ohladne 

táborov. Detské a tinédžerské 

tábory prebehli v poriadku. 

Mládežnícke tábory plánujeme 

usporiadať v marci. Máme aj pár 

svedetstiev od účastníkov v našich 

kempoch:  

„Veľmi sa mi páčila Biblická 

hodina o Rahab. Bola smelá, 

nasledovala Pána a začala nový 

život.” - Doreen 

„Ja som bola prvý krát v živote 

pri Jazere Malawi. Bolo tam krásne! 

Každý deň som bola vo vode.” - 

Trinitee  

„Biblická hodina o Zaccheusovi 

sa mi páčila obvzvlášť. Pán Ježiš 

môže zmeniť každého, aj takú 

osobu, ako Zaccheus, ktorého nikto 

nemal rád.” - Mwayi 

„Veľmi sa nám páčilo a užili sme 

si v tábore! Skákanie na trampolíne 

a aj vodná bitka boli super!” - 

Mercy  

 

Prajem Vám radostné a pokojné 

Vianoce, a požehnaný Nový rok 

2022 v blízkosti Pána! 

 

„Majte v sebe také zmýšľanie, aké 

zodpovedá životu v Kristovi 

Ježišovi: On, hoci mal Božiu 

podobu, svoju rovnosť s Bohom 

nepokladal za ulúpenú vec, ale 

zriekol sa jej, keď vzal na seba 

podobu služobníka a stal sa 

jedným z ľudí.” Filipským 2,5-7 

 

S pozdravom Vaša Silvi
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