
Dobrý deň prajem 

 

Rád by som opäť začal vďakou za vaše modlitby, teraz sme sa už všetci bezpečne 

vrátili z Lotyšska. Pán Boh nás ochraňoval všade kam sme šli a tak sa nikomu nič 

nestalo, nič sa nám nepokazilo a až na pár menších zablúdení všetko dopadlo 

dobre.  

V štvrtok po pristátí v Rige sme si prenajali 2 minibusy, ktorými sme prišli na 

miestnu Biblickú školu, kde sme večer mali na starosti spoločné stretnutie.  

Avšak hneď na druhý deň sme išli ďaleko na západ do mesta Liepaja, v blízkosti 

ktorého sme v sobotu boli pri založení úplne nového zboru. Miestnosť asi 

o polovicu menšia ako tá, v ktorej sa práve nachádzate, bola plná nových ľudí, 

ktorí po prvý krat prišli do tohoto kostola. V nedeľu sme sa zúčastnili na troch 

dalších bohoslužbách, kde sme kázali Božie slovo, spievali piesne, hrali scénky 

a zdielali osobné svedectvá.  

Po skončení sme sa zbalili a cestovali naspäť na východ do Biblickej školy. 

Pondelok bol pre nás dňom oddychu, počas ktorého sme mohli vidieť aj centrum 

hlavného mesta, rozprávať sa so študentami tejto školy a tak nadväzovať s nimi 

nové vzťahy. 

Ďalej v utorok, počas toho ako dvaja učitelia z našej školy vyučovali, zvyšok tímu 

bol opäť na cestách. Tento krát sme smerovali do rehabilitačného centra pre 

drogovo závislých, kde sme mohli počuť silné príbehy týchto ľudí. Toto miesto 

bolo obzvlášt výnimočné, lebo po tom ako skončil celý program sme sa začali 

modliť jeden za druhého. My za nich, oni za nás. Po anglicky, rusky, lotyšsky, 

dánsky, slovensky a aj keď sme vždy nerozumeli za čo presne sa ľudia modlili, tak 

sme mohli cítiť Božiu prítomnosť a Jeho jednotu, ktorú medzi nami vytváral aj 

napriek mnohým našim rozdielom. Po obede sme prišli do detského domova, kde 

sme boli postavení do úplne inej úlohy. A tak po krátkej exkurzií po sirotinci sme 

sa s detmi hrali, tancovali, spievali, ale aj zdielali s nimi naše životné skúsenosti. 

Neskoro večer po dlhom čase radosti a smiechu sme však napokon museli 



nasadnúť do minibusov a ísť domov zatiaľ čo nás deti vyprevádzali bežiac za 

autami. 

Náš posledný deň sme išli do najvačšieho zboru hlavného mesta Riga, kde sa 

stretáva ruské zhromaždenie a každú nedeľu príde okolo 2000 ľudí. Avšak keď 

sme tam boli my, tak v stredu na biblickú hodinu prišlo asi “iba” 200. Aj na tomto 

meetingu bolo hlavné slovo dané nám a tak mnohí študenti už s akou-takou 

praxou z predchádzajúcich dní zdielali svoje príbehy a hrali scénky. Následne sme 

boli požehnaný pohostinnosťou našich ruských bratov a sestier, ktorí pre nás 

pripravili úžasnú večeru.  

Na záver sme sa už iba rozlúčili so všetkými ľudmi, ktorí sa nám za ten týždeň na 

škole stali tak veľmi blízki, lebo na druhý deň hneď skoro ráno sme už šli naspäť do 

Dánska. 

Počas celého tohoto týždňa sme mohli vidieť to, že Pán Boh naozaj pripravoval 

pre nás pôdu a tak všade kam sme prišli sme boli teplo privítaní. A ľudia ku ktorým 

alebo s ktorými sme sa rozprávali mali pre nás otvorené srdcia a počúvali správu 

ktorú sme im prišli povedať. Ja verím tomu, že tento týždeň bolo zasadených 

mnoho nových semienok, ktoré teraz potrebujú začať rásť. A tak práve teraz, 

možno viac ako kedykoľvek predtým vás pozývam k tomu, aby ste boli súčasťou 

tejto misie a neprestajne sa modlili, lebo “ten čo sadí, ani ten, čo polieva, nič nie 

je, ale Boh, (ktorý) dáva vzrast” (1. List Korinstkým 3:7). 

Peter Makovíni 
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