DECEMBER 2019.

SILVI V MALAWI

Milí Priatelia,
Srdečne Vás zdravím zase z detského centra "Malo A Mcherezo" z
Mdeky s posledným okružným listom v tomto roku. Som vďačná že ste
sa zapojili do našej služby v tomto roku skrze modlitby a finančnú
podporu. Nech Vám Pán Boh bohate žehná!

SLUŽBA V DETSKOM DOMOVE

„Ak naša prosba nie je vhodná,

Som vďačná, že od jesene tu

Pán Boh povie: „Nie“; ak čas

môžem pracovať na plný

nie je vhodný, Pán Boh povie:

úväzok. (Na prvom obrázku sú

„Neskoršie“; ak ty sám nie si

misionári z rôznych detských

vhodný, Pán Boh povie:

centier)

„Rastie!“. Ale keď prosba, čas a

Do konca júla mám s nimi

ty sám vyhovuješ, Pán Boh

najprv jednoročnú zmluvu. Dá

povie: „V poriadku“.

sa povedať, že som im
vypožičaná od Liebenzellskej

Pre mňa bolo treba ešte rásť.

misie.

Je potrebné, aby nás Pán Boh
menil na Jeho podobu a aby

Ďakujem pekne za Vaše

sme rástli vo viere. … aj keď to

modlitby ohladne Božieho

niekedy bolí, lebo tak budeme

vedenia. Chcelo to dosť

pre Neho užitoční.

trpezlivosti vyčkať, kým mi Pán
ukázal, kde ma chce mať po

Je dobré vedieť, že som na

dvoch rokoch prípravy. On ma

správnom mieste, lebo Pán Boh

viedol krok za krokom a On

je ten, ktorý ma k tomu povolal.

nikdy nepríde neskoro.

Len s týmto uistením a pokojom
v srdci môžeme čeliť ťažkostiam

Jedna milá sestra ma v tomto

a výzvam, ktoré prichádzajú a

čase povzbudila nasledovne:

iste budú prichádzať.

Učenie sa pokračuje, pretože je

druhých, obedujeme spolu a

to neustále potrebné. V oblasti

máme dobré spoločenstvo.

kultúry, jazyka a v tíme

Tieto stretnutia sú pre nás vždy

spolupracovníkov pribúdajú

povzbudzujúce.

ďalšie nové výzvy a poznatky.

Naďalej sa zúčastňujem

Ale všímam si aj na sebe, že

stretnutí misionárov

potrebujem viac lásky a

Liebenzellskej Misie, ktoré sa

trpezlivosti. Učím sa odpúšťať a

konajú každých šesť týždňov

akceptovať aj tie veci, s ktorými

podobným štýlom. (Na prvom

sa nesúhlasím a ktoré sa nedajú

obrázku sú naši misionári a

zmeniť.

skupina posledných
dobrovoľníkov)

Ako spolupracovníčka sa už
môžem zúčastniť stretnutí

Som rada, že som na jeseň

zamestnancov, kde

mohla pokračovať v učení sa

vyhodnocujeme predošlý a

jazyka a absolvovať 20 lekcií

plánujeme ďalší týždeň.

v gramatickej časti, ale

Podelíme sa aj o svoje návrhy a

precvičovanie trvá dlhšie. Stále

komentáre, a spoločne

beriem ešte dve hodiny

hľadáme riešenia na problémy.

týždenne, kde si čítame detskú

Anika Klassen je tu okrem mňa

Bibliu a snažím sa prekladať text

jedinou európskou misionárkou.

do angličtiny.

Čítame si spolu tiež knihu o

Keďže sa teraz viac angažujem

rodičovstve na základe Biblie v

v materskej škole a v

angličtine. Prediskutujeme to

predškolskom zariadení, cítim

týždenne, potom čo si každý

náročnosť pri práci s malými

sám prečítal danú kapitolu. Je

deťmi. Nie je ľahké byť trpezlivý

to veľmi obohacujúce a stále sa

a disciplinovaný, najmä v

učíme niečo nové a

horúčave, keď koncentrácia

nápomocné, čo sa týka

rýchlo klesá. Teraz rešpektujem

výchovy detí.

viac a oceňujem odhodlanie
všetkých učiteľov.

Aj s nemecky hovoriacimi

Medzi moje povinnosti v

misionármi ďalších detských

materskej škole patrí

centier čítame knihu o našom

vyučovanie kresťanských piesní

osobnom duchovnom raste.

v anglickom jazyku, príprava

Stretávame sa raz mesačne a

hier a poskytovanie podpory pri

pomocou otázok si tému

učení, výchove a príprave.

prediskutujeme a aplikujeme na

Stále pracujeme ešte na

svôj život. Aj sa modlíme za

pomocných učebných

materiáloch, prácu sme začali

Poslanie:

len v januári tohto roku. Keďže

Naša motivácia je založená na

Malawi následuje britský školský

našom chápaní Boha, ako to

systém, deti vo veku 4 až 5

opisuje Biblia. On miluje

rokov sa učia už písať a počítať,

všetkých ľudí a starostlivosť o

nehovoriac o tom, že nosia

siroty je pre Neho osobitne

školské uniformy.

dôležitá. Táto láska nás núti
starať sa o tieto deti. Je pre nás

V detskom centre som dostala

dôležité, aby zakúsili Božiu lásku

aj ďalšie povinnosti: výučbu

a vstúpili do živého

základných počítačových

spoločenstva s Ním.

vedomostí pre zamestnancov
na zaznamenávanie údajov,

Veľmi som vďačná, ak sa za

registráciu kníh z knižnice a

nás, za mňa naďalej modlíte.

dohľad a prípravu hosťovského

Boli by sme radi, ak by deti

domu. Okrem toho som

spoznali Pána už v mladom

zodpovedná za komunikáciu

veku a urobili dobré

detí s ich sponzormi v Nemecku

rozhodnutia v živote.

a aktualizáciu databázy.

Ďalším modlitebným
predmetom sú moje nové

Anika ma oboznámila so

úlohy: aby som sa rýchlo

štrukturálnou časťou služby a s

dostala do praxe a mohla byť

rôznymi postupmi. Náš správca

nápomocná v rôznych

mi zase predstavil účel,

oblastiach.

poslanie, zásady a hodnoty,
ktoré chceme nasledovať.
Viem sa s nimi dobre stotožniť.

Biblickým veršom:

Účel:
Našim cieľom je, aby sirota z
beznádejnej situácie získal
nádej na naplnenú budúcnosť,
dostal príležitosť spoznať Ježiša
a rozvinúť sa v samostatnú
prostredí.

radostné Vianoce a požehnaný
nový rok 2020 s nasledujúcim

ÚČEL A POSLANIE

osobnosť v bezpečnom

Prajem Vám pokojné a

„Veď kedysi ste boli tmou,
ale teraz ste svetlom v Pánovi.
Žite ako deti svetla.”
Efezským 5,8
Neprestaňme svietiť pre Pána a
roznášať svetlo tam, kde sme!
S pozdravom Vaša Silvi
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