
  

14. – 16. septembra, v čase veľmi studeného a daždivého 
počasia v Chisinau, som mohla stráviť víkend na juhu Moldavska, 
v dedinke Paicu. 

Paicu je dedinka, ktorá pred desiatimi rokmi nemala žiadnych 
kresťanov. Dve dievčatá sa tu rozhodli začať službu v podobe Detského 
denného centra. Momentálne tu pôsobí tím OM, ktorý pomáha cirkvi 
po finančnej aj personálnej stránke. Služba bola rozšírená aj do ďalších 
troch priľahlých dedín. Skrze deti, ktoré chodili do centra, mohli o Bohu 
počuť aj ich rodičia a to hlavne prostredníctvom vystúpení, ktoré deti 
nacvičili pre rodičov. Dnes je v Paicu postavený malý kostol, pri ktorom 
sa nachádzajú aj ubytovacie priestory, jedáleň a herňa pre deti (tie však 
stále nie sú vo finálnej podobe). Na nedeľné SB chodí približne 40 – 60 
ľudí. 

My sme mali možnosť v sobotu poobede navštíviť dve rodiny 
v neďalekej Cucoare. Príbeh ženy z prvej rodiny znel až neuveriteľne. 
Pred 5-timi rokmi jej zomrel muž. Žije so svojou 9-ročnou dcérou; 
so sestrou, ktorá stratila zrak asi vo veku 20 rokov; a  s mamou, ktorej 
vek je pomerne vysoký. Starší syn sa prednedávnom oženil, takže 
mužská ruka v domácnosti jednoznačne chýba. Momentálne má 
problémy aj v práci, pretože škôlka, v ktorej pracuje má poškodenú 
strechu a po silných dažďoch je mimo prevádzky. Prosím myslite 
v modlitbách aj na ňu. 

V nedeľu poobede sme sa vybrali s taškou plnou školských 
pomôcok pre deti, navštíviť niekoľko sociálne slabších rodín. Deti 
z týchto rodín navštevujú Denné centrum, ale ich rodičia do kostola 
nechodia. Avšak takáto pomoc ich deťom je úžasným dôkazom toho, že 
Pánu Bohu na nich záleží a stará sa o nich. Ľudia z celého sveta posielajú 
peniaze na to, aby ich deti mohli mať to, čo si mnohé v našej krajine 
vôbec nevážia. 

   
 

OM Moldavsko má oddelenie NOVÁ GENERÁCIA (NG), ktoré sa 

venuje špeciálne mladej generácii chlapcov. Ich misijná služba je 

zameraná na šport, čo znamená počas zimy organizáciu šampionátov 

v minifutbale, stolnom tenise, na jar prípravu konferencií pre trénerov, 

v lete futbalové tábory, ktoré na jeseň pokračujú turnajmi. Jeden z nich sa 

odohral počas víkendov 28. – 29. septembra a 5. – 6. októbra. Približne 

120 chlapcov vo veku 8 – 16 rokov, mohlo počuť evanjelium. Chlapci boli 

asi z 15-tich dedín. V každej z týchto dedín je tréner, ktorý je zároveň 

kresťan, čo znamená, že súčasťou futbalových tréningov sú aj krátke 

biblické lekcie. 

NG má v pláne začať prácu aj s dievčatami a to skrze stolný tenis, 

dramatické krúžky, hudbu, workshop-y,... 

Návšteva staršej pani v dedinke 

Cucoara 

Jedáleň pred a po príchode 

futbalistov 

Školské pomôcky pre sociálne 

slabšie rodiny v Paicu  
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Kuchyňa pred a po... 

 

 Písal sa rok 2011, v autonómnej oblasti Transnistria, v dedinke 

Bender začalo OM v spolupráci s miestnym kostolom prácu s deťmi 

v Dennom centre. Súčasťou tejto práce boli návštevy rodín detí. Centrum 

navštevovali aj dvaja chlapci, ktorých mama (Sveta), nikdy nepustila farára 

ani len do dvora. V dome žila so svojim priateľom, ktorý ju v jeden večer zbil 

tak, že od toho času začala mávať veľké bolesti hlavy. Počas jednej návštevy 

bola s farárom aj Becky (misionárka OM). „Ja verím v Boha, ktorý má moc 

vyliečiť Vás, môžem sa za Vás modliť?“ – bola jednoduchá veta, ktorá 

otvorila dvere nielen do domu, ale aj do srdca mladej ženy, pretože Pán Boh 

bolesti z jej života vzal. Pri ďalšej návšteve ich doslova vtiahla do domu, 

so slovami: „Poďte, moja mama mala včera infarkt, môžete sa za ňu 

modliť?“ Ďalší týždeň sa jej mama cítila oveľa lepšie. Tentoraz žiadala, aby 

sa modlili za to, aby mohla mať prácu. V Moldavsku je obrovská 

nezamestnanosť, avšak behom pár dní bola Sveta zamestnaná. Po všetkých 

týchto zázrakoch v jej živote, znova prišla s prosbou. „Môžete sa modliť 

za náš dom? Nutne potrebuje opravu.“ Počas ďalších dní misionári OM 

rozposlali správy do krajín, ktoré podporujú misiu v Moldavsku. Postupne 

prichádzali finančné dary, ktoré nám umožnili aspoň z časti pomôcť 

s úpravou domu. Kúpiť pre nich nové paplóny, ohrievač, rýchlovarnú 

kanvicu, špeciálnu práčku, ktorá nepotrebuje tečúcu vodu a mnohé ďalšie 

drobnosti do domácnosti. Zároveň to bola úžasná príležitosť vysvetliť Svete, 

že my sme jej pomohli trochu vylepšiť dom, ale Pán Boh má moc kompletne 

vylepšiť = zmeniť jej život. 

Vďaky:  

Ja osobne som naozaj vďačná za rýchlosť, akou mi Pán Boh ukladá do hlavy slovnú zásobu.  Je to naozaj obrovský dar. 

Prosby: 

Kim, ktorú som spomínala v minulom Prayerliste bola v nemocnici, pretože lekári zistili, že má obličkové kamene. Teraz sa má lepšie, 

avšak stále užíva lieky a bolesti sa jej stále vracajú. Prosím myslite na ňu. 

Minulý týždeň začal program „Challenge into mission“, čo pre nás momentálne znamená teoretickú prípravu 12 – 14 hodín denne. 

A od soboty 19. 10. dva týždne v teréne. Je to čas, ktorý je náročný, ale má zmysel a Pán Boh nás v tom posilňuje. Prosím modlite sa 

za nás a aj za ľudí, s ktorým budeme. Odchádzame v troch tímoch do šiestich rôznych dedín. 

Izba 

pred 

a po... 
Pokus o nemožné = čistý 

koberec 

Viac fotiek nájdete na mojom Facebook-u: Katka Svrčková 
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