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SILVI V MALAWI

Milí Priatelia!
Srdečne Vás pozdravujem z Malawi s nasledujúcim veršom, ktorý tiež slúžil
ako základ nášho detského tábora v Mdeke: „Tým však, čo ho prijali a
veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi.“ Jan 1,12

DETSKÝ TÁBOR
Už som Vám písala o tom, že u

Biblického príbehu o Jozefovi:

misijnej spoločnosti ,,To all

žiarlivosť, skupinový nátlak,

nations” sa konajú aj tábory. Som

vytrvalosť, pokušenie, odpustenie,

veľmi rada, že počas môjho času

vernosť Bohu, Boží plán pre život,

v Mdeke som sa mohla zúčastniť

charakteristiky ako pokora,

jedného. Detský tábor sa konal

usilovnosť, poslušnosť, dôvera,

tesne pred Veľkou nocou, 15-18.

služba, úprimnosť. Malawijská

apríla. Zišli sa

skupinová

MOTO TÁBORA:

deti z 5
detských
domovov vo

KTO SOM? SOM MILOVANÉ

veku od 6 do

DIEŤA BOŽIE!

10 rokov.

vedúca
viedla aj
osobné
rozhovory s
deťmi po

Strávili sme spolu veľmi dobrý,

čičevsky. Dobre sme

intenzívny čas. Deti boli poslušné

spolupracovali, tiež ma preložila,

a aktívne sa zúčastnili na

keď som chcela vyjadriť svôj

programe. Tiež sme vďační Pánu

názor k téme. Predovšetkým som

Bohu za ochranu. Mali sme len

pomáhala v skupinke s

niekoľko menších zdravotných

kreatívnymi úlohami, ako

problémov, hlavne kvôli teplu.

maľovanie a vyrábanie. Mohla

V skupinkách sme mali tiež dobré

som pomôcť aj pri zdobení

rozhovory o témach týkajúcich sa

"paláca" a pri skupinových hrách,
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kde proti sebe súťažilo 8 skupín.

že sa správanie detí pozitívne

Som ohromená tým, čo všetko

zmenilo - získali kresťanské

dal tím spolupracovníkov do

hodnoty, ako je sebedisciplína,

kopy. Kreativita nepozná hranice

úprimnosť, poslušnosť a úcta -

ani v Afrike: šitie kostýmov, tlač a

zmenili názor. Momentálne

laminovanie obrázkov, výroba

navštevuje školu 134 žiakov v 1. -

plagátov biblických veršíkov,

5. ročníku. Učebne pre ostatné

príprava hier, tlač tričiek, atď.

triedy sú stále vo výstavbe. Sme

Každý, kto sa zúčastnil, ku koncu
tábora bol vyfotený ako faraón a
dostane fotku na spomienku.

existuje od roku 2001. Hlavným
cieľom bolo založiť si sebestačný
detský domov. V súčasnosti sa tu

Sme radi, že Pán pracoval v
srdciach detí. Posledný deň sme
pozvali deti, aby prijali Pána

pestujú makadamské orechy,
sója a kukurica. Nezisková časť
zahŕňa detský domov, kresťanskú

Ježiša ako svôjho Spasiteľa. Asi

základnú školu a zdravotné

2/3 detí sa rozhodlo pre život s
Pánom Ježišom. Modlíme sa, aby
zostali verné Pánu na dennej

oddelenie. Holandská misionárka
Alide van Manen pracuje na
Grace Farme od roku 2008. Ako

báze.

zdravotná sestra vedie aj
zdravotné oddelenie. Keďže
Namwera sa nachádza v okrese
Mangochi, kde žijú hlavne
moslimovia, 90% detí pochádza z

vďační, že deti môžu spoznávať
kresťanskú vieru a že kresťanské
hodnoty môžu vstúpiť do
spoločenstva prostredníctvom
nich.
Riaditeľka projektu sa nedávno
rozhodla, že do školských osnov
bude týždenne pridaná biblická
hodina okrem náboženstva.
Každý triedny učiteľ má na
starosti učit túto hodinu vo svojej
triede. Počas svojej praxe som
prevzala túto zodpovednosť. Učili
sme sa Biblické príbehy, piesne,
Biblické verše a bola to aj dobrá

moslimského prostredia. V
detskom domove sú siroty,
polosiroty a zanedbávané deti. V
súčasnosti sa nachádza v
detskom domove 35 detí o
ktorých sa stará 6

PRAKTIKUM

vychovávateliek.

na Grace Farme
Niečo výnimočné, o čom by som
Vás chcela ešte informovať, bolo
mesačné praktikum od polovice
februára na „Grace
Farm“ neďaleko Namwery.
(grace znamená milosť) Cieľom
bolo oboznámiť sa viac s kultúrou
a precvičiť si jazyk. Tento projekt

Aj na základnej škole je viac detí

príležitosť na zdieľanie Evanjelia.

z moslimského prostredia.

Som rada, že znovu som mohla

Hlavným cieľom školy bolo

slúžiť medzi deťmi a vyučovať

poskytovať kvalitné vzdelávanie

Božie Slovo. Týždenne som

pre siroty. Keď sa škola otvorila v

navštevovala každú triedu. Príbeh

roku 2017, ľudia z okolitých dedín

som prečítala z detskej Biblie

boli voči projektu skeptickí a

alebo z materiálu pre nedeľné

nechceli posielať svoje deti do

školy po čičevsky a moje

kresťanskej školy. Keď však videli,

vysvetlenie k tomu bolo

Čičevské príslovie: „Ukaipa, dziwa nyimbo.“ „Keď nevyzeráš dobre,
aspoň sa nauč spievať.“ Význam: Nikto nemôže byť dobrý vo všetkom, aspoň
nech sa človek snaží byť dobrý v jednom.
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preložené z angličtiny do

Pohľadom do budúcnosti ešte

čičevčiny. Učitelia mi pri tom radi

nevieme presne, kde bude moje

pomáhali. Menším som

služobné miesto od septembra.

rozprávala príbeh jednoduchšie,

Som vďačná, že môžem

väčším zase podrobnejšie. Deti

pokračovať v štúdiu jazyka v

boli aktívne, dobre sa zapájali do

Mdeke až do júna. Už som si našla

programu. Bolo pre mňa príjemné

aj novú pmocníčku pre rôzne

počuť od jedného učiteľa pri

gramatické cvičenia a rozhovory.

rozlúčke, že sú radi, že sa odo

Mdeka je dobré miesto, aby som

mňa tiež niečo naučili - napr. aké

získala ďalšie skúsenosti v službe.

učebné metódy a pomôcky sa

VĎAKA ZA:

dá používať a ako je možné
zapojiť deti do programu.

-

Napríklad v každej triede sme si
-

zahrali príbeh Kvetnej nedele,
Pánov vchod do Jeruzalema.
Mojou úlohou bolo aj
organizovanie voľnočasového
programu v detskom domove v
pondelok a v stredu popoludní.

Možnosť šírenia Evanjelia
cez praktikum
Možnosť byť v Mdeke
Detský tábor:
dobré rozhovory
obrátenie sa detí
jednotu v tíme, kreativitu
a organizáciu

PROSBA ZA:

Deti sa mohli na tom dobrovoľne

-

zúčastniť. Radi maľovali, čítali si,
spievali, hrali spoločenské hry a ja
som s nimi precvičovala
čičevčinu. Okrem toho som mala
možnosť v pondelok ráno navštíviť

-

Duchovný rast detí a ich
vyučovanie po tábore
Vytrvalosť pri učení sa
jazyka
Priateľstvá s malavičanmi
Služobné miesto
Pokojné voľby 21. mája

Biblické štúdium pre ženy, ktoré
bolo len po čičevsky. V stredu

Ďakujem Vám za modlitby a za

večer sa konalo spoločné stíšenie

Váš záujem o našu službu.

v detskom domove, tam už bol aj
preklad do angličtiny. Aj cez
prekladanie sa dá niečo naučiť,

Pán Vám žehná!

keď sa človek sústredí. Som

Mulungu amakukonda!

vďačná, že som získala veľa

Boh ta miluje!

skúseností a môj horizont mohol
byť rozšírený počas tohto praktika

S pozdravom Silvi

Ďakujeme pekne za finačné dary:
OTP Bank, Molnár Mária Külmissziói Alapítvány
Eurový účet: IBAN: HU06 1176 3385 2570 8884 0000 0000 Správa: “Silvia Keveždová-Malawi”
silvia.kevezdova@liebenzell.org

