„NAUČILA SOM
SA VĎAČNOSTI,
TRP E Z L I VO S TI
A DÔVERE V BOHA...“

MÁRIA CHLEBANOVÁ
FOTO ARCHÍV MÁRIE KURIAKOVEJ

Tu sa modlíme za všetko...
PRACOVALA V OBLASTI BANKOVNÍCTVA A IT TECHNOLÓGIÍ. V ROKU
2010 VŠAK ODIŠLA Z RODNEJ DEDINKY RADOĽA V KRÁSNOM PROSTREDÍ KYSÚC NA MISIE DO AFRIKY - VYŠTUDOVANÁ

UČITEĽKA

MATEMATIKY A FYZIKY MAJKA KURIAKOVÁ.
Jej prvá misijná skúsenosť začala ešte v rokoch 2008 –
2009, keď ako účastníčka misijnej školy hnutia YWAM
(Youth With A Mission - Mládež s misiou) sa zúčastnila
na misijnom výjazde v Maputo, hlavnom meste Mozambiku. Po ukončení kurzu sa rozhodla ostať na misiách
ešte dva roky. Dnes učí matematiku a fyziku - po anglicky, americkým systémom, v Afrike (práve v Maputo)
v americkej kresťanskej škole v rámci pomoci misijnej
organizácii – OMS (One Mission Society – Spoločnosť
s jedným poslaním). Majka hovorí, že sa tu naučila veľmi
veľa vecí, ktoré by na Slovensku nikdy nezískala. Pokles
odbornosti v chudobnej krajine je podľa nej mýtus. Práve
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preto, že tam chýbajú mnohé zdroje, človek musí byť
oveľa kreatívnejší a robí veci, na ktoré by sa nikdy predtým neodhodlal.
Hlavným poslaním ekumenickej kresťanskej organizácie
YWAM je „To know God and make Him known“ (Poznať
Boha a umožniť ostatným, aby Ho spoznali). „YWAM
Maputo sa snaží pôsobiť v spoločnosti prostredníctvom
vzdelávania, formácie, rôznych tréningových kurzov
a našich životov v miestnej komunite. Projekt, ktorý
začal v marci 2009, teda tvoria rôzne krátkodobé i dlhodobé projekty, napríklad škola učeníctva, vedenie rôznych
menších služieb – modlitba za chorých v nemocnici, prak-
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SVET MISIÍ
tická pomoc v nemocnici, návšteva väzenia, pomoc chudobným, programy v školách, evanjelizácia na uliciach či
povzbudenie miestnych spoločenstiev veriacich... zdravotnícky kurz zameraný na diagnostiku a liečbu malárie, po získaní potrebných povolení aj malá antimalarická
klinika pre chudobných...“ približuje ich aktivity Majka,
ktorá pre YWAM Maputo okrem iného viedla 3 mesiace
malú školu angličtiny. Okrem portugalčiny a spomenutého systému vzdelávania, sa tu naučila pracovať s inými
kultúrami. Odlišnosti spôsobu života jednotlivých kultúr
môžu podľa nej priniesť v každodennom živote mnoho
zaujímavého až exotického či zábavného, ale niekedy aj
poriadne liezť na nervy. „Naučila som sa vďačnosti, za to,
čo mám, trpezlivosti s inými i so sebou a oveľa viac dôverovať Bohu, že sa stará o mňa, nech sa deje čokoľvek,“
hovorí Majka.

PRÍCHOD NA MISIU
Príchodom do Afriky nastala pre Majku v jej živote zmena. V čom? „Vo všetkom. Jazyk, kultúra, strava, prostredie, klíma, finančný príjem, postavenie v spoločnosti (biela menšina, cudzinec, závislosť od imigračného úradu....)
Prišla som s jedným poloprázdnym kufrom (váhový limit
do lietadla bol tuším iba 15 kg), ktorého obsah z polovice
tvorili lieky na všetko možné pre každý prípad... a dve tričká. Bolo to takmer ako znova sa narodiť a učiť sa všetko
od začiatku.“ Majka sa stretáva s deťmi v škole, v ktorej
učí. Mnohé z nich plánujú študovať mimo Mozambiku,

mimo Afriky - v inej krajine, jazyku, kultúre. Sú to deti,
ktorým rodičia dokážu zaplatiť školné. No na ulici stretáva aj deti pochádzajúce z chudobných rodín, ak rodinu
vôbec majú. Zmýšľajú často ako dospelí, keď bielych spájajú s bohatými, ktorí sú podľa nich povinní im niečo dať,
pretože majú veľa... Deti stretáva i v kostole. Niektoré
sú hanblivé. Tie menšie majú často strach z bielej farby pokožky a trvá nejakú chvíľu, kým začnú dôverovať.
„Ale inak vo všeobecnosti sú tu deti ako všetky ostatné
– rady sa hrajú, smejú a chcú byť milované.“

NAJVIAC ZÁZRAKOV V PREPOČTE NA DEŇ
Majka hovorí, že v súvislosti s africkým spôsobom života
sa prehĺbil najmä jej život modlitby. „Tu sa modlíte za
všetko: nedariace sa palacinky, každého úradníka, ktorého
máte stretnúť a jeho náladu, fungujúci internet a mobilnú sieť, „bežiacu” elektrinu či vodu a mnohé ďalšie veci
a vecičky… Mojou „najzázračnejšou“ oblasťou je však
verejná preprava: Začínate modlitbou za skorý príchod
autobusu, aby ste „netvrdli” na zastávke hodinu či iný
nedefinovaný čas. Keď dorazí, modlíte sa, aby ste v návale mlátiacich sa ľudí nastúpili. Hneď ako ste dnu, modlíte
sa za uvoľnenie sedadla, pretože držanie celej váhy tela
na prstoch ľavej nohy alebo rukách v predklonenej polohe je po 30 minútach neúnosné. No
a potom, aby sa uprostred cesty auto„TU SA
bus nepokazil alebo nezmenil cieľovú
MODLÍTE
stanicu a vy ste mohli dokončiť svoju

ZA VŠETKO:
VODU,
ELEKTRINU,
NÁLADU
ÚRADNÍKA...“

MAMAS PRIPRAVUJÚCE ARAŠIDY.

3/2012

NAŠA ŽILINSKÁ DIECÉZA

27

cestu bez zmeny autobusu. No a práve tu prežívam najviac zázrakov v prepočte na deň.“

UROBIŤ ČO MÔŽEM

PROGRAM PRE DETI Z CHUDOBNEJ ŠTVRTE.

„NÁRAMNE SA NA MNE ZABÁVALI, VRAJ BIELA A MELIE PO
NAŠOM,“ HOVORÍ MISIONÁRKA MAJKA KURIAKOVÁ.
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Misijné prostredie je často náročné - množstvo chudobných, ktorým nemôžeme pomôcť, ale i vlastné trápenia,
choroby iné ako u nás, samota. Keď je Majke ťažko
a všetko je akoby na nič, k tomu pocit bezmocnosti, spomenie si na príbeh o rozmnožení piatich chlebov a dvoch
rýb. „Našou úlohou je odovzdať Bohu všetko, čo máme
a nechať na Neho, ako to On použije a rozmnoží.
V živote (a nielen na misiách) „jeden zasieva a druhý
žne“. Ja osobne som tu preto, lebo verím, že ma sem
povolal a priviedol Pán Boh. A napriek tomu, že všetko je
inak, ako som čakala, mojou úlohou je urobiť, čo môžem
a viem a ovocie už nechávam na Neho. Vo všeobecnosti
si myslím, že je dobré „byť v obraze“, hľadať informácie
a pýtať sa Pána, čo si myslí On, že by som mohla urobiť.
Možností a príležitostí je veľa, ale ako hovorieval Don
Bosco „musíme ich len nájsť“. Pre mňa to bolo zbaliť
kufor a ísť...“
A aké sú Majkine plány, keď sa vráti z misií? „Môj život
po návrate... Ťažko sa o tom uvažuje odtiaľto. Náročnosť
tunajšieho života vyžaduje celého človeka na päťsto percent, takže vždy máte silu len na daný deň. Všetko ostatné
vkladám do Božích rúk a verím, že Boh mi včas ukáže,
čo ďalej.“
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