OKTÓBER 2020.

SILVI V MALAWI

Milí Priatelia a modlitební Partneri!
„Takulandirani” – Vitajte! Toto napísali deti kriedou prichádzajúcim hosťom,
takto pozdravujem aj ja Vás z Detského centra MALO A MCHEREZO v Mdeke,
kam som sa vrátila 15. júla. Október je tu najteplejší mesiac.☼

O MOJOM NÁVRATE

…

Bolo zaujímavé vrátiť sa, pretože

Naše deti sa vrátili do centra už 7.

sa zmenili okolnosti a službu sme

septembra, aby si trochu zvykli.

mohli vykonávať iba obmedzene.

Popoludňajšie programy znovu

Deti, ktoré bývali v blízkosti, chodili

začali v detskom centre ako rôzne

denne na obedy.

kluby, Biblická výuka, a hodiny

Toto obdobie bolo výhodné pre

dievčat a chlapcov podľa

školenie zamestnancov. V auguste

vekových skupín. Deti môžu opäť

som vyučovala jednotlivo 5

cestovať do školy s naším školským

zamestnancov dvakrát týždenne,

autobusom. Do decembra musia

aby sa naučili základy

prebrať látku posledných

počítačového programu Word.

mesiacov, ktoré nestihli kvôli

Vyžadovalo si to veľa trpezlivosti,

pandémii. Nový školský rok začína

pretože takmer každý bol

až v januári. Momentálne býva

začiatočník. Moji „študenti“ boli

u nás 16 detí, ostatné u príbuzných.

vďační za tieto hodiny, inak by

Dňa 12. októbra otvorila svoje

nemali možnosť navštevovať takýto

brány aj materská škola a školská

kurz. Miestne školy nie sú dobre

prípravka v našom areáli.

vybavené a nevyučujú informatiku.

Momentálne máme 18 detí, z toho

Každý absolvoval 10 hodín, teraz im

2 deti sú z centra, ostatné

zostáva precvičiť to, čo sa naučili a

prichádzajú z okolitých dedín.

osvojiť si nové schopnosti pri

Ako pripomenutie pre nás

úlohách v detskom centre.

všetkých sme zavesili naše heslo

Absolventom základných a

pre rok 2020 vo veľkej sieni, ktoré

stredných škôl bol umožnený

znie: "Oslavovať budem Boha

nástup do školy 7. septembra,

slovami a skutkami!" Každé

pretože sa museli pripraviť na

písmeno deti osobitne vyfarbovali,

záverečné skúšky. Ostatné stupne

potom sme ich zalaminovali a

sa mohli zase vrátiť 12. októbra.

zavesili.

KURZ DETSKEJ MISIE

naučili. Toto všetko potrebujú
odučiť aj v praxi a potom je možné

Sme veľmi radi, že sa nám
počas pandémie, 8-10. septembra

získať zaslúžený diplom. Sme vďační

podarilo zorganizovať kurz Detskej

Pánu Bohu za túto skvelú príležitosť,

Misie pre zamestnancov. Mali sme

lepšie vyškoliť našich

dvoch hosťujúcich rečníkov, ktorí sú

spolupracovníkov na Biblické

skúsenými spolupracovníkmi DM v

hodiny.

Malawi. Ich srdcovou záležitosťou je
hlásať Evanjelium medzi
Malawijskými deťmi. Kurz bol po
čičevsky, veľa som toho aj
porozumela, no mojou úlohou
tentokrát bolo organizovanie.
Okrem našich vlastných 6
zamestnancov sme pozvali aj 3
zamestnancov z ďalších 3 detských
centier, ako aj 2 učiteľov
nedeľných škôl z blízkych zborov -

VĎAKA ZA
• znovuotvorenie škôl

• návrat misionárov TAN z
Nemecka 13. okt.
• novú bylinkovú záhradu
artemízii (tiež účinnú proti vírusom)
a moringy
• zníženie počtu infikovaných
koronavírusom

Zambezi Evangelical Church. Naši
účastníci sa naučili veľa nových
vecí, napr. ako vyučovať

PROSBA ZA
• našich školákov, aby si po

evanjelizačnú lekciu a Biblický verš,
ako viesť pastoračný rozhovor, keď
je dieťa pripravené prijať Pána
Ježiša do svojho srdca, a ako

dlhej prestávke zase zvykli na školu
• dobrú tímovú prácu
spolupracovníkov
• nového administrátora a

používať Knihu bez slov na

vychovávateľov

sprostredkovanie dobrej správy.
Hovorilo sa tiež o vekových
charakteristikách detí, o modlitbe,
disciplíne a úlohe učiteľa. Na záver
sme sa mohli zúčastniť klubovej
hodiny, kde sme mohli pozorovať,
ako učitelia uplatňujú v praxi to, čo

„A tak, bratia moji milovaní,
buďte pevní, neochvejní, buďte
stále horlivejší v Pánovom diele,
veď viete, že vaša námaha nie je
márna v Pánovi. ”
1 Kor 15,58

sme sa naučili. Dostali sme aj
brožúry na denné stíšenie, ktoré
môžeme použiť pri práci s deťmi.
Ako domácu úlohu si účastníci

Veľmi pekne ďakujeme za Vaše
modlitby aj v mene našich
zamestnancov!

mohli vziať domov pracovné listy,
pomocou ktorých si môžu

Nech Vás Pán žehná a vedie aj

vypracovať lekciu, veršík a knihu

naďalej, Vaša Silvi

bez slov na základe toho, čo sa
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