
22. Januára o polnoci sa začala naša cesta, ako 16 členného tímu z Dánska, na čele s riaditeľom 

školy Kentom Jakobsenom. Pod Božím vedením sme sa bez problémov po necelých 24 hodinách 

cesty dostali do cieľa. Akonáhle sme vyšli z letiska postrehli sme mnohé rozdiely a mnohokrát 

médiami opisovanú chudobu, ale až po opustení hlavného mesta na nás doľahla skutočná 

realita Indickej biedy. 

Miestni misionári Jennifer & Roy Ramble sú ľudia plný lásky, ktorým sa počas posledných 25 

rokov podarilo dať dokopy všetko, čo sme mali možnosť vidieť a postupne sa aj toho stať 

súčasťou. Jenny pre nás vypracovala bohatý program na celý mesiac, ktorý s ľahkosťou 

zamestnal všetkých členov nášho tímu. Naša práca, až na niekoľko výnimiek, sa konala  

v rozľahlom areáli školy. Ústredným bodom programu bol “Bible Camp“, ktorý sme pripravovali 

na ich škole - “Assembly of God Church School” počas vyše dvoch týždňov.  

To znamená, že každé ráno od pondelka až do soboty sme strávili tri hodiny so všetkými 800 

študentami. Tento čas bol plný hudby, chvál, scénok, drám, osobných svedectiev a biblických 

príbehov. Hneď po prvom stretnutí, jedna zo študentiek našla svoj príbeh v jednom z našich 

osobných svedectiev. Bolo úžasné vidieť, že život človeka z bohatej európskej krajiny sa môže 

vo svojej podstate tak neuveriteľne podobať skúsenostiam týchto ľudí.  

Okrem toho sme paralelne mali každé ráno niekoľko ľudí v centre pre bezplatné vzdelávanie. Aj 

napriek tomu, že centrum bolo neďaleko školy, úroveň vedomostí tu bola ďaleko nižšia. Deti 

rôznych vekových kategórií a úrovní tu zjednocoval jediný cieľ, ktorým bolo naučiť sa čítať, 

písať, počítať a hovoriť aspoň základmi angličtiny.  

Ďalším bol projekt, ktorý pomáha zneužitým ženám prežiť tak, že sa učia tkať. Zväčsa tu 

vyrábaju oblečenie či rôzne druhy tašiek. V tomto projekte našou úlohou nebola žiadna 

špeciálna výpomoc okrem finančnej , a to kúpou mnohých ich produktov.  

Našou hlavnou prioritou boli dievčatá z domu MAHIMA NIWAS (Dom slávy). Im sme venovali 

i najviac nášho času. V tomto dome, žije vyše 50 dievčat zo sociálne slabších rodín, alebo sirôt, 

ktorým je dané vzdelanie, strava a je o nich všeobecne dobre postarané. Tieto deti rozpravajú 

vďaka Jennifer plynulo po anglicky, takže nevznikol problém s dorozumievaním. Každý večer 

sme s nimi mali krátke chvály, stíšenia po ktorých sme sa modlili aj za školu a ľudí, ktorí nás o to 

žiadali.  

Našou úlohou bolo i vyučovať každé poobedie študentov, ktorí mali pre nás pripravených vždy 

veľa otázok. Prebrali sme mnoho rozličných tém počínajúc školským učivom, hudbou (ktorá sa 

tam nevyučuje) cez kultúrne rozdiely ako „svadby z lásky“ (verzus rodičmi dohodnuté 

manželstvá) až po evanjelium a veci spojené akýmkoľvek spôsobom s Bibliou. Naša práca vo 

veľkej miere spočívala v konverzáciach, vyučovaní a vytváraní rôznych programov.  



Profesorka Solfrid Bracher a jej dcéra doktorka Linda Bracher k nám prišli po dvoch týždňoch. 

V tom čase sme začali chodievať do okolitých dedín. Doktorka Linda vzhľadom na podmienky 

odborne prezrela pacientov, vypísala im potrebné lieky a ak sa prípad nedal vyriešiť medicínou, 

ostatní členovia tímu sa za konkrétny prípad modlili.   

Každú nedeľu sme slúžili na dvoch zhromaždeniach – školskom (anglickom) a miestnom 

indickom. Bolo povzbudivé hneď na druhý krát uvidieť v kostole niekoľko tvárí detí zo školy. 

Avšak naozajstný zázrak sa stal až, keď poslednú nedeľu na spojenom anglo-indickom stretnutí 

prišlo vyše 30 študentov, z ktorých viacero reagovalo na výzvu po skončení kázne! Chvála Bohu! 

Tento mesiac strávený v Indii bol pre mňa naozaj čas, kedy ma Boh mnohému učil. Čas kedy mi 

pripomínal, že nie všetko je v mojich silách. Nehľadiac na to koľko úsilia vynaložím alebo ako 

veľmi sa pripravím bez Neho nezmôžem doslova nič. Na druhej strane s ním po boku mám k 

dispozíci nevyčerpateľný zdroj energie a múdrosti. Keď som bol s Ním pri čítaní Písma a na 

modlitbách hľadajúc Jeho vedenie a vôľu, zážíval som v skutku pocit istoty prirovnateľný 

Eliášovi, ktorý v pravde stál úplne sám na vrchu Karmel proti 450 Baalovým prorokom. Každému 

jednému človeku by som želal prežiť túto skúsenosť. Aspoň raz navštíviť krajinu tretieho sveta, 

opustiť všetko čo nám bolo doteraz známe, všetko na čom sme si stavali našu iluzórnu istotu. 

Urobiť krok, voľný pád do neznáma, v ktorom nás viditeľnejšie než kedykoľvek predtým, čaká 

láskavá náruč nášho nebeského Otca.  

 

Verím, že sa čoskoro uvidíme aby som s vami mohol hlbšie zdielať svedectvo tejto epizódy 

môjho života.  

Milosť nech je so všetkými vami. Amen. 

Peter Makovíni 

 


