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Keď Pán Boh žehná... 

V jednom z jesenných prayerlistov som vám spomínala BUS 4 

LIFE. Vtedy som bola s touto pojazdnou predajňou kníh na 2 týždne. 

Tento spôsob misie sa mi zapáčil a tak som bola jeden týždeň aj na jar. 

Tentokrát sme strávili 4 dni v zbore, ktorý je naozaj požehnaný 

a zároveň požehnaním pre mnohých ďalších. Pastor Vasea, ktorý je 

zodpovedný za prácu s mládežou, bol s nami takmer celý čas. 

S hrdosťou rozprával históriu svojho cirkevného zboru Sărata Galbenă 

s následnou exkurziou po celom areáli.  Posúďte sami: Zbor vznikol 

ešte za čias komunizmu. Bol prvý letničný zbor v Moldavsku, ktorý 

dostal oficiálne povolenie priamo z Moskvy na stavbu budovy. Dnes 

má zbor v obrovskej trojpodlažnej budove viac ako 100 členov, kde 

funguje aj denné detské centrum. Niekoľko rokov vedľa budovy 

cirkevného zboru stojí centrum pre dôchodcov. Fantastický nápad 

postaviť domov dôchodcov vedľa kostola sa stretol s mimoriadnym 

úspechom. Mnohí ľudia, ktorí prichádzajú do kostola, sa neraz 

zastavia na návštevu u niektorého obyvateľa. Zároveň dôchodcovia, 

ktorí majú túžbu prísť na služby, to majú naozaj pár krokov. Cirkevný 

zbor je zároveň zapojený do budovania nového cirkevného zboru 

v neďalekej dedine Caracui. Autobus bol v Caracui zaparkovaný 2 dni. 

Prvý deň prišlo množstvo detí, ale aj dospelí zvedavo vstupovali do 

autobusu. Druhý deň sme mali doobeda program pre deti v materskej 

škole. Zrazu sa objavil starosta dediny so správou, že poobede 

nemôžeme mať v centre program pre deti, ktorý sme im sľúbili, 

pretože niektorí ortodoxní veriaci sa boli na úrade sťažovať. Keď 

prišiel Vasea, celý náš tím očakával jeho odpoveď na starostovu 

reakciu. Predpokladali sme, že navrhne, aby sme pripravený program 

mali v Sărate Galbene, no nestalo sa. Vasea suverénne vyhlásil, že 

berie na seba zodpovednosť a program aj tak bude v Caracui. Ani si 

neviete predstaviť akú radosť mali deti, keď videli, že sme prišli znova. 

Mnohé z nich v tieto dni počuli evanjelium prvýkrát. Modlite sa za ne, 

aby to, čo počuli, mohlo priniesť do ich životov zmenu. Zároveň 

môžete v modlitbách myslieť aj na cirkevný zbor v Sărate Galbene, 

aby naďalej mohli byť pre túto dedinu požehnaním a mali múdrosť 

a odvahu pri zvestovaní evanjelia aj napriek problémom, ktoré neraz 

vytvárajú ortodoxní kňazi. 

Je smutné sledovať, ako ortodoxní kňazi zastrašujú ľudí. 

Odrádzajú ich od prijímania pomoci od baptistov alebo letničných 

cirkevných zborov. Keď však stoja pred otázkou, ako pomáhajú svojim 

cirkevníkom oni, iba nemo mlčia. Mnohé rodiny, dôchodcovia, deti,... 

sú pri tom často hladné, špinavé, bez dostatku oblečenia, ktoré majú 

možnosť prijať zdarma v centrách alebo v evanjelikálnych kostoloch, 

no zo strachu pred ortodoxným kňazom pomoc odmietajú. 

Tím BUS 4 LIFE a pastor Vasea 

Vľavo budova kostola, 

vpravo domov dôchodcov 

Detský program v Caracui 

Na návšteve v domove dôchodcov 
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„Urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa,...tak sa staneš požehnaním.“ 

Vďaky: Za požehnanie, ktoré je v cirkevnom zbore Sărata Galbenă. Za financie, ktoré sú už vyzbierané na stavbu kostola 

v Pănăşeşti. Za oddych, ktorý som mohla mať. 

Prosby: Za dozbieranie finančných prostriedkov na stavbu kostola v Pănăşeşti. Za moje doliečenie a bezpečný návrat 

domov. Za augustový krátky výjazd (za múdrosť pri preklade). 

 (Genesis 12, 2)

Ak máte záujem o viac informácií o našej službe, 

nebojte sa opýtať, napíšte mi email alebo aj list.  

 Po návrate do Micleuşeni som sa dozvedela, že nejednu 

sobotu náš tím bude tráviť pomáhaním pri stavbe kostola 

v neďalekej dedine Pănăşeşti. V skutočnosti našou prvou úlohou 

bolo zbúrať starú stavbu, čo na začiatku vyzeralo náročne, no 

nakoniec to bola celkom zábava. Steny padali jedna za druhou. 

Stavba kostola v tejto dedine je odpoveďou na mnohé modlitby 

a zároveň ďalším dôkazom toho, ako Pán Boh dokáže 

neuveriteľne žehnať. To, čo sa pre nás neraz zdá nemožné, On 

vyrieši spôsobom, o ktorom sa nám ani nesnívalo. Rovnako to je 

aj so stavbou kostola v Pănăşeşti. Možno nejeden cirkevný zbor 

na Slovensku, či v Českej republike rieši problémy s nedostatkom 

financií. V Moldavsku samozrejme tiež, no ak sa jedná o Božie 

dielo, Pán Boh si financie vždy  nejako nájde. A tak aj v tomto 

prípade je už polovica financií zabezpečená a my veríme, že aj tá 

druhá sa čoskoro nájde.  

 Keďže môj pobyt v Moldavsku sa pomaly blíži ku koncu, rozhodla som sa, že  

pred letným hektickým obdobím, potrebujem naozaj aspoň trochu psychického 

oddychu. Spolu s Pekkom (fínsky člen nášho tímu) a Kristínou (moja moldavská 

kamarátka) sme navštívili niekoľko zaujímavých miest. Vonku je už horúce leto, no 

v noci bolo ešte trochu chladno. A tak žiaľ sa moje voľné dni  vonku zmenili na voľné 

dni v posteli. Momentálne sa môj zdravotný stav zlepšuje, ale stále to nie je celkom 

ono.  

 Domov by som sa mala vrátiť 15. júla, no v auguste ma ešte čaká krátky 

návrat s jedným českým tímom, práve do vyššie spomínanej dediny Pănăşeşti. 

Oslovili ma so žiadosťou o tlmočenie, najskôr som váhala, lebo je to naozaj 

výzva, ale po týždni tlmočenia z angličtiny do rumunčiny a naopak som 

zistila, že Pán Boh moju slovnú zásobu naozaj požehnal, a tak som sa 

rozhodla, že ako Abrahám bol požehnaný, aby bol požehnaním, aj ja chcem 

byť požehnaním pre tento tím 

Pripravení do búracej akcie 

Výsledok našej práce 

Na výlete v moldavskej dedine 
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