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Pred pár dňami sa moja dcéra intenzíne pripravovala na maturitné skúšky. Snažila 
sa nájsť odpovede na všetky otázky, zapamätať si čo najviac informácií. Chcela byť dôkladne 
pripravená na každú situáciu. Vďaka Bohu, úspešne zmaturovala a jej zodpovedná príprava sa 
odrazila vo výborných výsledkoch.

Keď premýšľam nad pripravenosťou, v mysli sa mi vynára podobenstvo o desiatich 
pannách. Aj ony sa pripravovali na mimoriadnu udalosť. Časť z nich sa pripravila dôkladne, 
ďalšia časť prípravu zanedbala. To, ako dopadli, dobre poznáme... 

Ako je to s našou pripravenosťou? Príprava vyžaduje úsilie, nasadenie, záujem o vec. Ak 
je niekto pripravený, nachádza sa v stave bdelosti a ostražitosti. Pripravený človek nie je lenivý 
a pohodlný, naopak – je ochotný vrhnúť sa do akcie a urobiť maximum pre dobrý výsledok.

Sme pripravení (som pripravená/pripravený) využiť slobodu, ktorú ešte v našich 
končinách máme a priniesť mladej generácii na Slovensku NÁDEJ? Sme pripravení hovoriť i 
počúvať? Máme pripravené srdcia, aby Boží Duch mohol cez nás pôsobiť a meniť chlapcov a 
dievčatá? Sme pripravení nechať sa použiť Pánom pánov a Kráľom kráľov?

V 2. Timoteovi 3, 16 – 17 čítame návod na to, ako sa dobre pripraviť: „Každé písmo, 
vdýchnuté Bohom, je aj užitočné na vynaučovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné kázne-
nie v spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý, ku každému dobrému skutku pripravený.“ 
Študujme Božie slovo, modlime sa, nezabúdajme na pravidelné stíšenia – to všetko nás pripraví 
na úlohy, ktoré sú pred nami a zároveň nás posilní v čase skúšok a hľadania odpovedí. Kým 
máme čas, dôkladne sa pripravme. Byť pripravený, znamená byť bdelý a ostražitý. Pamätajme 
na to aj počas nadchádzajúcich letných dní. Buďme pripravení priniesť dobrú správu všade tam, 
kam nás Pán Boh vyšle.

Miriam Kešjarová
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Božie slovo, ktoré vtedajší vládcovia neve-
deli zniesť, nás ale tiež vyzýva, aby sme boli 
pripravení. Vyzýva nás k pripravenosti v dvoch 
oblastiach.

Tou prvou oblasťou je byť pripravený 
na Pánov príchod. „Preto aj vy buďte pri-
pravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o 
ktorej sa nenazdáte!“ Matúš 24, 44 Ako je to 
s našou pripravenosťou? Pamätáme na to, že 
Pán príde? Očakávame Pána Ježiša priprave-
ní? Očakávame Ho na modlitbách? Dávame si 
pozor na to, aby sme ostali Jemu verní a čistí? 
Bdieme, aby nás satan nenachytal? Snažíme 
sa vyvarovať akéhokoľvek hriechu, aby sme 
sa nestali potom letargickí k povolaniu, ktoré 
nám Pán dal a k očakávaniu Jeho príchodu? 
Biblia nás jasne vyučuje, že kto nedbá na to, 
ako žije a ako nasleduje Pána, takého človeka 
Pánov príchod veľmi nemilo prekvapí. 

Druhou oblasťou, v ktorej máme byť 
pripravení, je vydávanie svedectva. Ak 
pripravení očakávame Pánov príchod, pripra-
vuje nás to zároveň na to, aby sme boli ochot-
ní vydávať o Ňom svedectvo. A nielen, že nás 
to pripravuje. Priamo nás to k tomu pobáda, 

lebo si uvedomujeme hrôzu konca tých ľudí, 
ktorí Pána Ježiša nepoznajú. „Zvestuj slovo, 
buď pohotový vhod-nevhod, presviedčaj, kar-
haj, napomínaj so všetkou trpezlivosťou a po-
učovaním.“ 2. Timoteovi 4, 2 Sme naozaj pri-
pravení vydávať svedectvo o Pánovi Ježišovi v 
každom čase?  

Sme pripravení niesť evanjelium de-
ťom? U nás na Slovensku máme teraz od Pána 
k tomu výnimočný čas. 27 rokov tu máme ná-
boženskú slobodu a možnosti, aké tu v histórii 
nikdy doteraz neboli. 

Čo v takom Sudáne alebo v Egypte? Tam 
je to iné. Sloboda vyznania pre kresťanov tam 
buď neexistuje, alebo je veľmi obmedzená. 
Napriek tomu tamojší kresťania verne zvestu-
jú Pána Ježiša. Veľakrát nás zahanbujú svoji-
mi životmi viery a nasadením pre zvestovanie 
evanjelia. Z nášho pohľadu veľa riskujú. Ale 
žijúc tak, aby ich Pán našiel pripravených a 
mysliac na záchranu svojich blížnych, nemôžu 
inak. 

V správach o dianí vo svete sa v po-
sledných týždňoch veľa spomína Severná 
Kórea. V materiáloch, ktoré vydáva organizá-

BUĎ PRIPRAVENÝ!
Určite si niektorí spomínate na pioniersky pozdrav: Budovať a brániť socialistickú 

vlasť buď pripravený! A odpoveď pionierov znela: Vždy pripravený! Vtedajší vládco-
via si uvedomovali, že potrebujú mladú generáciu, ktorá bude vždy a v každom čase 
verná myšlienkam ich ideológie a bude ju schopná obraňovať a šíriť ďalej. 
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cia Hlas mučeníkov, sa dozvedáme o strašnej 
neslobode a prenasledovaní, ktorému sú ve-
riaci v Pána Ježiša v tejto krajine vystavení. 
Kresťania sa po celom svete modlia za to, aby 
Pán otvoril dvere pre zvestovanie evanjelia 
a zmenil neľudský režim v tejto krajine. Veľ-
kým príkladom je pre mňa postoj veriacich v 
Južnej Kórei. Tí hovoria: „Keď to príde, sme 
pripravení!“ Nehovoria, ak to príde. Modlia sa 
a očakávajú, že Pán ich modlitby vypočuje a 
preto hovoria: „Keď to príde, sme pripravení!“ 
Ako táto pripravenosť vyzerá v praxi? Kresťa-
nia v každom meste a obci Južnej Kórey majú 
pomyselné partnerstvo s mestom alebo obcou 
na severe, za ktoré sa modlia. Majú priprave-
nú literatúru, sú vytrénovaní evanjelisti, kto-
rí sú pripravení okamžite vyraziť na sever a 
zvestovať hladným dušiam evanjelium. 

Sme aj my takto pripravení? Trápi nás 
osud chlapcov a dievčat na Slovensku bez 
Pána Ježiša? Si pripravený, milý brat, si pri-
pravená, milá sestra, prinášať deťom v našej 
krajine evanjelium? Si pripravený otvoriť Klub 
Dobrej zvesti? Si pripravená dať tvojim zná-
mym pre ich dieťa prihlášku do tábora? Si pri-
pravený pomocou Knihy bez slov rozpovedať 
deťom vo svojom okolí evanjelium? 

Milý brat, milá sestra, žime aj my tak, 
ako kresťania v prenasledovaných kra-
jinách, pripravení na príchod Pána Ježi-
ša. Buďme aj my tak, ako kresťania v Južnej 
Kórei, pripravení priniesť evanjelium, keď to 
bude čo i len trochu možné. 

Radi by sme na Slovensku otvorili ďal-
šie Kluby Dobrej zvesti. Ak si pripravený 
sa do tohto diela zvestovania evanjelia deťom 
pridať, prosím, kontaktuj nás. Spoločne získa-
me viac detí pre Pána Ježiša, aby aj ony mohli 
byť pripravené na Jeho príchod.  

Nikto ma nehľadá!

Nedávno som počul zaujímavý príbeh. 
Skupinka detí sa hrala obľúbenú hru na skrý-
vačku. Jeden chlapček si našiel takú dobrú 
skrýšu, že ho deti vôbec nenašli. Nakoniec vy-
šiel z úkrytu, a deti tam už neboli. Keď to zistil, 
ľútostivo sa rozplakal a vzlykal: „Nikto ma ne-
hľadá!“ Cítil sa sklamaný a opustený. Sám pre 
seba si opakoval: „Nikto ma nehľadá!“

Naše deti na Slovensku žijú v postkres-
ťanskej dobe. Väčšina z nich nemá možnosť 
počúvať čisté evanjelium Pána Ježiša. Ne-
poznajú vážnu zvesť, že bez vyznania svojich 
hriechov a bez viery v Pána Ježiša sú duchov-
ne mŕtve a pre večnosť stratené. Iste je ich 
veľa aj v tvojom okolí. To však nie je Božia 
vôľa „... ktorý chce, aby všetci ľudia boli spa-
sení a došli k poznaniu pravdy.“ 1.Tim 2, 4 
Keď všetci ľudia – samozrejme aj deti, ktoré 
Pán Ježiš miluje nekonečnou láskou.

Ak Pán Boh prehovoril k tvojmu srd-
cu ohľadom detí a ich duchovných potrieb, si 
pripravený/á a ochotný/á zapojiť sa nejakým 
spôsobom do letných misijných aktivít? Nie-
koľko možností pripojiť sa k hľadačom vzác-
nych detí v tvojom okolí: 3 – 5-dňové kluby na 
voľnom priestranstve (sídliská, parky, záhrady 
a iné vhodné priestory), denné tábory, poby-
tové tábory, zvláštne podujatia. Pokračovaním 
týchto prázdninových aktivít sú pravidelné 
Kluby Dobrej zvesti.

V oblasti Bratislavy – Rače žije v rodin-
nom dome veriaca rodina. Keď videla matka 
tejto viacčlennej rodiny ako cez ulicu vyrastá 
nové sídlisko pre 2000 obyvateľov, začala sa 
modliť, aby deti zo sídliska mohli počuť čisté 
evanjelium Pána Ježiša a aby tam vznikol Klub 
Dobrej zvesti (podobný ako ona navštevovala 
v detstve). Vlani cez prázdniny sme tam mali 
3-dňový klub. Neprišlo síce veľa detí, ale aj tak 
sme boli vďační za dve staršie dievčatá, ktoré 
sa potom stali členkami mládežníckeho spe-
vokolu v cirkevnom zbore v Rači. Dve deti boli 
z Veľkej Británie a dve z Ukrajiny. Aj to boli 
vypočuté modlitby tejto vzácnej matky.

Si pripravený hľadať deti v tvojom mes-
te, dedine, v tvojom okolí? Predkladaj to v 
modlitbe nášmu Pánovi a s dôverou sa obráť 
na nás v Detskej misii. Môžeme potom spoloč-
ne hľadať Božiu vôľu v oblasti spasenia detí, 
ktoré sú veľmi vzácne v Božích očiach.

Jozef Kováč
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V piatok, 2. mája 2008 nebo nad Mjan-
marskom (kedysi Barma) zastreli hrozivé 
mraky. Krajinou sa prehnala najhroznejšia 
smršť v jej histórii. Cyklón Nargis zničil celé 
mestá a dediny. Viac než 138 000 ľudí zahynu-
lo a okolo 55 000 bolo nezvestných. Tieto čísla 
sú približné, pretože odborníci sa zhodujú v 
tom, že vláda prestala počítať mŕtvych. 

Stratený v týchto štatistikách je príbeh, 
o ktorom noviny neinformovali. Nejaký čas 
pred cyklónom Nargis jedna veriaca žena me-
nom Moe začala vnímať veľké bremeno za deti 
vo svojej obci v oblasti Yangon. Chcela im ho-
voriť o Kristovi, ale nevedela ako. Dozvedela 
sa, Detská misia organizuje kurz EVD zhruba 
30 kilometrov od jej dediny. Viedla ho Renee - 
miestna pracovníčka DM. Moe prišla na tento 
kurz. Spolu s ostatnými 53 účastníkmi kurzu 
sa naučila, ako povedať deťom biblickú lekciu, 
ako im podať zrozumiteľne zvesť evanjelia a 
ako založiť a viesť Klub Dobrej zvesti. 

Vrátiac sa z kurzu domov, pozvala deti 
zo svojej dediny na KDZ. Bola dojatá, keď 
jej začalo chodiť 50 detí. Niečo viac než dva 
mesiace ich Moe vyučovala z Biblie používajúc 
materiály, ktoré si zaobstarala. Povedala de-
ťom o smrti i vzkriesení Pána Ježiša, hovorila 

BUĎ PRIPRAVENÝ PRINÁŠAŤ EVANJELIUM, 
KÝM JE ČAS!

im o Božej milosti a starostlivo im vysvetlila 
ako sa môžu stať kresťanmi. Jedno za druhým 
prichádzali k nej deti a odovzdávali vo vie-
re svoje životy Pánu Ježišovi. Každé dieťa sa 
úprimne modlilo a prijalo Pána Ježiša za svojho 
Pána a Spasiteľa. Kým bola Moe odcestovaná, 
udrel cyklón Nargis na jej dedinu. Skaza bola 
desivá a jej obec úplne zmizla. Medzi obeťami 
bolo aj 50 detí, ktoré viedla k Pánu Ježišovi. 

Keď sa Moe vrátila na miesto skazy, 
zrútila sa od žiaľu. Jej učiteľka z kurzu EVD, 
Renee, ju potešovala a pripomenula jej, že 
týchto 50 malých duší bolo teraz v nebi vďaka 
jej ochote zvestovať im evanjelium. Boli s Pá-
nom, živé naveky, prechádzajúc a rozprávajúc 
sa so Spasiteľom, objavujúc nebeské príbyt-
ky, na miestach, kam nesiaha žiadne utrpenie 
a smútok. Moe zastihla tieto deti so zvesťou 
evanjelia včas. Pomohla im nájsť nádej v Pánu 
Ježišovi prv, než prišiel zničujúci cyklón. 

V Detskej misii máme veľkú úlohu a 
môžeme vykonať viac, ak sa k nám pridá 
ešte jeden človek, stačí jeden, ktorý nám po-
môže priniesť Dobrú správu ďalším chlapcom 
a dievčatám. 

Tým jedným môžeš byť práve Ty! 
M. Fraňo
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Od roku 1993 sa Inštitút DM konal 
každé tri roky striedavo v Čechách a na 
Slovensku. Od roku 2014 posielame našich 
študentov do Rumunska, do mesta Sibiu, kde 
má rumunská DM školiace stredisko. Inštitút 
tam prebieha v angličtine a je pripravovaný 
pre účastníkov z celej strednej Európy. Toto 
riešenie šetrí financie a čas strávený pri orga-
nizácii a príprave Inštitútu. Tí študenti, ktorí 
po anglicky nehovoria, si privedú svojich pre-
kladateľov. 

V tomto roku sa Inštitútu zúčastnia ses-
try: Danka Plevová, Emese Halászik (foto 
vľavo) a Zuzka Lengyelová (foto vpravo). 
Prvú časť Inštitútu absolvovali Danka a Emese 
minulý rok, Zuzka pred troma rokmi, toto leto 
v auguste by si dorobili druhú časť. Modlite sa, 
prosím, za Danku, Emese a Zuzku, aby ich Pán 
ochraňoval na ceste tam i späť, aby ich počas 
Inštitútu vyučil veciam, ktoré budú potrebovať 
vo svojej službe deťom. Náklady na absolvo-
vanie druhej časti Inštitútu pre tento rok sú 
približne 600 Eur. Polovicu by si mali platiť štu-
denti, polovicu prispieva Detská misia. 

Milí bratia, milé sestry, ak by ste mali 
túžbu podporiť niektorého zo študentov 
Inštitútu finančne, budeme vám veľmi 
vďační a bude to pre študentov aj pre DM 
veľká pomoc a povzbudenie. Váš dobrovoľ-
ný dar môžete poslať na účet Detskej misie: 
IBAN SK48 7500 0000 0005 8473 5843 a do 
poznámky napísať meno študenta. Veríme, že 
Inštitút bude prínosom ako pre študentov, tak 
i pre rozvoj evanjelizačnej práce medzi deťmi.

Jednou z oblastí, na ktorú kládla Detská 
misia od svojho vzniku veľký dôraz, je 
vzdelávanie. Zakladateľ Detskej misie, Jesse 
Irvin Overholzer, si uvedomoval, že ak vyškolí 
ďalších a ďalších spolupracovníkov a dobrovoľ-
níkov, znásobí sa množstvo detí, ku ktorým sa 
dostane evanjelium. 

Detská misia vo svojej 80-ročnej histó-
rii vytvorila viacero vzdelávacích progra-
mov. Sú to predovšetkým kurzy Efektívne 
vyučovanie detí (EVD) – stupeň 1, zameraný 
na evanjelizáciu, EVD – stupeň 2, zameraný 
na duchovný rast a EVD – stupeň 3 zamera-
ný na rôzne problémy, ktorým deti čelia a na 
prácu so špecifickými skupinami deti. Ponuku 
kurzov dopĺňajú jednodňové kurzy A a B pre 
začínajúcich pracovníkov s deťmi, ďalej škole-
nia letných misionárov a pracovníkov v letných 
táboroch a rôzne semináre pokrývajúce určité 
oblasti práce s deťmi podľa potreby študentov. 

Vrcholom vzdelávania v Detskej misii 
je 3-mesačný Výcvikovo-vzdelávací in-
štitút Detskej misie. Tento kurz potrebujú 
absolvovať všetci, ktorí sa uchádzajú o prácu 
v Detskej misii na plný, či čiastočný úväzok a 
odporúčame ho absolvovať každému, kto sa 
dlhodobo venuje práci s deťmi, prípadne túto 
službu vedie vo svojom cirkevnom zbore. In-
štitút Detskej misie nielen dôkladne pripravuje 
študentov na službu deťom a dorastu, ale je 
zároveň intenzívnou biblickou školou a výni-
močným spoločenstvom bratov a sestier, ktorí 
sa navzájom za seba modlia a prehlbujú svoj 
osobný vzťah s Pánom. 

INŠTITÚT DETSKEJ MISIE - PRÍPRAVA NA 
SLUŽBU
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BUĎ PRIPRAVENÝ - UČ SA!

„Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné 
na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v 
spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý a 
pripravený na každé dobré dielo.“ 2. Timote-
ovi 3, 16 - 17

Každé Božie slovo, ktorým sa necháme 
vyučovať, má veľký dopad na naše prak-
tické správanie. Nejde len o pochopenie ne-
jakých faktov, ale o formovanie života Božieho 
človeka - kresťana. Božie slovo, ako sa píše v 
tomto texte, nám ukazuje, ako by veci mali 
byť správne (učenie), zastavuje nás v našom 
nesprávnom konaní (karhanie), robí korekciu 
(náprava) a trénuje nás (výchova), tak aby 
sme boli pripravení na všetko dobré, aby bol 
menený náš charakter. Keď patrím Pánovi Je-
žišovi Kristovi a chcem sa na Neho viac podo-
bať, byť ako On pripravený na všetko dobré, 
potrebujem byť vyučovaný, karhaný, naprá-
vaný a vychovávaný Božím slovom. Verím, 
že tento princíp platí pre každé posúvanie sa 
vpred v našom živote. Potrebujeme sa učiť na 
to, aby sme sa zdokonalili vo veciach, ktoré 
už ovládame, potrebujeme sa učiť, robiť nové 
veci. 

Predstavte si dieťa, ktoré polieva zá-
hradnou hadicou budúcu úrodu. Keďže sa 
ešte nenaučilo polievať, leje všetku vodu pod 
svoje nohy. Rozumný otec zastaví vodu, nas-
meruje hadicu v rukách svojho dieťaťa správ-
nym smerom a potom vodu opäť pustí. Ešte 
nejaký čas dieťa pozoruje a pomáha mu sme-
rovať prúd vody. Takto nás chce Pán Boh vy-
učovaním pripraviť na všetko dobré. Vidíme, 
že tento Boží princíp funguje na všetky oblasti 
nášho života.  

Na to, aby mohla v našom živote na-
stať nejaká zmena, potrebujeme vedieť, 
že niečo nie je v poriadku. Potrebujeme sa 
zastaviť, byť vyučovaní, správne nasmerova-
ní a potom povzbudzovaní v dobrom smere. 
Hlavne ak nám Pán Boh zveril zodpovednosť 
za iných ľudí, ktorých máme viesť a vyučovať, 
sami potrebujeme byť pripravený tým, že bu-
deme vyučovaní. Brat Czesslav Bassara, ktorý 
sa už roky venuje vyučovaniu pracovníkov s 
deťmi, píše knihy a káže Božie slovo po celom 
svete raz povedal: „Kto sa prestane učiť, nemá 
morálne právo učiť iných“.

Apoštol Pavel na sklonku svojho života dôrazne pripomína svojmu duchovnému 
synovi Timoteovi niekoľko najdôležitejších vecí, na ktoré má pamätať. Jednou z nich 
je, aby bol on a ľudia, ktorí mu boli zverení, pripravení na každé dobré dielo. Spôsob, 
akým to mali dosiahnuť, bolo vyučovanie a počúvanie Božieho slova. 
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Sám si spomínam, ako som na svojej 
prvej hodine besiedky, kde som mal de-
ťom povedať niečo o Pánu, očervenel ako 
paprika. Hľadal som slová a nepomáhal mi 
ani môj papier s chaoticky napísanými po-
známkami o tom, že Pán Boh je láskavý. Hoci 
som predtým viackrát počul iných hovoriť k 
deťom a zdalo sa mi to jednoduché, keď som 
bol hodený do vody, zistil som, že v tom ne-
viem plávať. Deti neocenili moju snahu a po 
krátkej chvíli sa začali baviť. A to už bolo po 
mojej prvej biblickej lekcii a radšej sme sa išli 
hrať. Bol som z toho dosť frustrovaný, snažil 
som sa pri ďalšej príležitosti pripraviť lepšie, 
ale veľký rozdiel nenastal. Chcel som skončiť 
s prácou s deťmi. No bol som v tom čase veľ-
mi vďačný, keď som sa mohol zúčastniť kurzu 
Efektívne vyučovanie detí stupeň 1 a mohol 
som byť vyučovaný a vedený k tomu ako de-
ťom hovoriť Božie slovo zrozumiteľne. 

 
Sám som si uvedomil, aké je dôležité 

byť pripravený vyučovaním, predtým ako 
sa do niečoho pustím. Som vďačný Pánu 
Bohu, že po rokoch som sa mohol pridať k 
tímu vyučujúcich na kurzoch Detskej misie 
a odovzdávať Božie princípy pre vyučovanie 
ďalším bratom a sestrám. Na kurzoch sa ve-
nujeme tomu, ako byť pripravený naplniť du-
chovné potreby detí. Ako priniesť evanjelium 
– zachraňujúcu zvesť pre deti zrozumiteľným 
spôsobom. Ako sa pripraviť na ťažké situácie, 
keď sú deti nedisciplinované. Pri vyučovaní 
na kurzoch sami túžime vychádzať z Božieho 
slova a Jeho princípov. A pritom sa snažíme 
všetko podkladať aj vlastnými skúsenosťami a 
svedectvami so služby deťom, ktoré nám Pán 
Boh umožnil zažiť. Chceme to, čo sme získali 
od Pán Boha cez vyučovanie na kurzoch po-
sunúť ďalej, povzbudiť a posilniť pracovníkov s 
deťmi v zboroch a spoločenstvách. Ale našou 
túžbou je aj to, aby sa bratia a sestry, ktorých 
vyučujeme, pridávali k misii medzi deťmi a vy-
konali tak dobré veci pre ich záchranu. 

Bratia a sestry, chceme Vás povzbudiť, 
nechávajte sa Božím slovom pripraviť 
na všetko dobré a ak by sme vám cez naše 
vzdelávacie kurzy mohli v tom byť pomocou, 
neváhajte nás kontaktovať (beno@detskami-
sia.sk). Radi sa s vami dohodneme na vhod-
nom programe kurzu, termínoch a pripravíme 
kurz u vás. Buďme pripravený – učme sa!

Michal Beňo

Preto sa za vás neprestajne modlí-
me, aby vás náš Boh zdokonaľoval a 
pomáhal vám dosiahnuť cieľ, ku ktoré-
mu vás povolal. Prosíme Ho, aby vám 
svojou mocou pomohol uskutočniť kaž-
dé dobré predsavzatie, a tak odmenil 
vašu vieru. 

2Tes 1, 11 - 12

Dobrá správa naprieč Slovenskom je 
dobrý projekt, ktorý v takejto podobe po-
kračuje už štvrtý rok. Je to služba deťom, 
ktorú pripravujeme a potom realizujeme 
„na verejnom priestranstve“. Je spojená s 
hrami, Božím slovom, piesňou i súťažou. Je 
to taká „besiedka v teréne“. 

Tento rok, ak dá Pán, prežijeme ta-
kéto stretnutia v Turci. V spolupráci s 
cirkevnými zbormi, lebo túžime podporiť 
ich snahu zasiahnuť deti v ich okolí, budú 
prebiehať kluby na sídliskách v Martine a 
okolitých dedinkách. Túžime vytvoriť päť 
tímov, ktoré s pomôckami a Božím slovom 
prídu medzi deti. Denne na dve miesta.

V dňoch 14. - 17. 8. 2017 budeme 
stáť pred deťmi. Môžeš sa pridať, ak si 
oddelíš čas a prihlásiš sa pracovníkovi v ob-
lasti Martin. Ďakujeme každému z Vás, čo 
každoročne myslíte na našu službu a mod-
líte sa za nás. Aj tento rok Vás budeme po-
trebovať. Modlitby sú dôležité!

Výzva pre dorastencov a odvážnych 
kresťanov: Chceš zažiť dotyk Božej ruky 
a vidieť Božie požehnanie v praxi? Pridaj sa 
k nám! V jednom tíme môže byť aj päť slu-
žobníkov. Jeden má dar hudby, iný Slova, 
ďalší je zdatný v športe - a TY? Aj Tvoj dar 
môže Boh použiť na podporu Slova pre zís-
kanie večného života mnohých detí.

Prípravné stretnutie bude 10. 6. 
2017 v Martine - už čoskoro! Kontakt na 
prihlásenie: marhofer@detskamisia.sk ale-
bo 0902 547 356.

Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a 
prišli k poznaniu pravdy. 1Tim 2, 4

DOBRÁ SPRÁVA
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Na konferencii bolo 1500 účastníkov zo 
110 krajín sveta. Prečo práve názov: Raduj-
te sa? Odpoveďou je, že to bola jubilejná kon-
ferencia pri príležitosti 80. výročia založenia 
Detskej misie. 

Zakladateľ Detskej misie, brat Jesse 
Irvin Overholzer bol vychovaný v úprim-
nom, no veľmi konzervatívnom zbore, 
v ktorom panoval názor, že dieťa nedokáže 
v plnosti chápať evanjelium a preto nemôže 
byť znovuzrodené. J. I. Overholzer, ktorému 
bolo z tohto dôvodu odopreté stať sa dieťaťom 
Božím v detskom veku, uveril v Spasiteľa až 
v dospelosti. Stal sa kazateľom a sám potom 
veril učeniu, v ktorom vyrastal, že dieťa ne-
môže byť veriace. Keď však čítal spisy známe-
ho kazateľa Spurgeona, narazil na vetu, ktorá 
ho prinútila premýšľať. Spurgeon písal, že „5 
ročné dieťa, keď je dôkladne vyučované evan-
jeliu, môže uveriť rovnako, ako dospelý (ve-
riaci).“ J. I.Overholzer tomu nechcel veriť, ale 
nechcel ani pochybovať o tom, čo písal tento 
významný anglický prebudenecký kazateľ. A 
preto urobil „pokus“. V uliciach Chicaga začal 
vyučovať evanjeliu chlapcov a dievčatá. A tie 
sa začali obracať k Pánovi Ježišovi. Ich rodičia 
potvrdili, že ich deti sa zmenili. J. I. Overhol-
zer začal cestovať po USA a hovoriť v zboroch 
o potrebe evanjelizácie detí. Začali sa k nemu 
pridávať prvé zbory a z nich prví dobrovoľníci. 

V roku 1937 bola založená Detská mi-
sia. Postupne sa rozširovala do ďalších a 
ďalších krajín. V súčasnosti je už takmer vo 
všetkých krajinách sveta a prináša chlapcom a 
dievčatám zvesť evanjelia, ktorá dokáže meniť 
ako životy dospelých, tak i životy detí. 

Na konferencii sme oslavovali Pána za 
80 rokov histórie Detskej misie. Detská 
misia od začiatku prináša evanjelium predo-
všetkým tým deťom, ktoré vyrastajú mimo 
cirkvi a nemali možnosť počuť zvesť evanjelia. 
V niektorých krajinách bolo pre Detskú mi-
siu pomerne ľahké, aby sa tam etablovala. V 
iných to išlo ťažšie, prípadne to dlhšie trvalo, 
kým sa otvorili dvere. Sú však aj krajiny, kde 
sú zatiaľ dvere pre takúto prácu zatvorené. 

 
Jednou z nich je Severná Kórea. Režim, 

ktorý v tejto krajine vládne, sa najviac protiví 
Kristovi a kruto prenasleduje tých, ktorí sa k 
Nemu priznávajú. Na konferencii sme sa veľa 
modlili za deti tejto krajiny a za jej otvorenie 
pre evanjelium. Pán Ježiš dal zasľúbenie v Mt. 
18, 19, že „Ak sa dvaja z vás dohodnú na nie-
čom na zemi, že budú prosiť o to, dostane sa 
im toho od môjho Otca, ktorý je v nebesiach.“ 
Úprimne tomu veríme, že Pán zo svojej milosti 
a z lásky k ľuďom tejto krajiny úprimné mod-
litby vysielané k Nemu vypočuje a evanjelium 
bude môcť prinášať záchranu mnohým chlap-
com a dievčatám v tejto krajine. 

Milý brat, milá ses-
tra, pridaj sa k ďa-
kovným modlitbám za 
nádherné veci, ktoré 
Pán Boh v rôznych čas-
tiach sveta koná. Za 
minulý rok mohlo byť cez 
služby Detskej misie na 
celom svete oslovených 
evanjeliom  20 429 000 

detí a v rôznych častiach sveta fungovalo spolu 
74 324 Klubov Dobrej zvesti. Pridaj sa srdcom 
k radostnej a vďačnej oslave tohto 80-ročného 
jubilea. Zároveň sa prosím, prihováraj spolu s 
nami za otvorenie dverí pre evanjelium v Se-
vernej Kórei. 

RADUJTE SA!
Radujte sa! Bol názov medzinárodnej konferencie Detskej misie, ktorá sa konala 

od 8. do 13. mája 2017 v kresťanskom konferenčnom centre Ridgecrest v Severnej 
Karolíne v USA. 
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STRETNUTIA S PRIATEĽMI

Konferencia v Novom Meste nad Váhom

Oblastná konferencia pre pracovníkov s deť-
mi sa uskutočnila 11. 2. 2017 v Evanjelickom 
cirkevnom zbore za účasti približne 40 účast-
níkov.

Po veľmi zaujimavom biblickom úvode 
miestneho br. farára Ďuračku nasledovala 
téma: Kde začína závislosť na mobiloch a in-
ternete. Danka Plevová (DM) poskytla účast-
níkom cenné praktické rady, ako čeliť tejto 
závislosti. Ďalší program tvorili svedectvá zo 
služby deťom, nové materiály Detskej mi-
sie(J. Pankúchová DM), prezentácie námetov 
a pomôcok účastníkov, hry v miestnosti, nové 
piesne, detský muzikál (CZ T. Stankovce) a 
predstavenie Dúhy (I. Topolčányová). Popo-
ludní nasledovali voliteľné semináre: „Ako bu-
dovať vzťahy s rodinami? (D. Plevová) a „Ako 
horieť a nevyhorieť“ a „Ach, tá disciplína!“ 
(manželia Kováčovci, DM).

Vďaka Pánovi za požehnanie celej konferen-
cie. Nechcelo sa nám rozchádzať, lebo domáci 
zbor nás všetkých prijal tak srdečne, že sa na 
toto miesto vždy radi vraciame.

J. Kováč

Stretnutie v Prameni

Už tradične sa začiatkom jari stretávame s 
našimi podporovateľmi a priateľmi v stredisku 
Detskej misie Prameň v Častej - Papierničke. 
Nebolo tomu inak ani tento rok. V krásnom 
prostredí pod hradom Červený Kameň sa zišla 
takmer stovka priaznivcov Detskej misie, ktorí 
s nami spolupracujú a nie je im ľahostajná si-
tuácia detí a mládeže na Slovensku. 

Vzácnymi slovami povzbudenia nás obohatil 
brat farár Stanislav Kaczmarczyk. Okrem iné-
ho uviedol zaujímavú chemickú aplikáciu v na-
šich životoch. Chlór sám o sebe je jedovatou 
látkou. V spojení so sodíkom však vytvorí uži-
točnú a pre život nevyhnutnú zložku potravy - 
soľ (chlorid sodný). Aj my sme sami o sebe je-
dovatými, hriechom poškvrnenými bytosťami. 
Keď však dovolíme, aby do nášho srdca vstúpil 
Pán Ježiš, stávame sa soľou zeme a môžeme 
priniesť úžitok mnohým.

Okrem duchovného občerstvenia sme na 
stretnutí zažili aj veľa príjemných stretnutí a 
milých rozhovorov. Veríme, že na budúci rok 
sa opäť spolu zídeme.

M. Kešjarová

V uplynulých mesiacoch sme mali možnosť stretnúť sa s viacerými priateľmi a pod-
porovateľmi Detskej misie na rôznych miestach po Slovensku.

Regionálna konferencia v Poprade

Deň regionálnej konferencie v Poprade (1. apríla 2017) ubehol veľmi rýchlo. Bol plný slova 
povzbudenia, inšpiratívnych návodov ako pracovať s deťmi a dorastencami. Účastníci si tiež 
odnášali rôzne kreatívne pomôcky k svojej službe. Odozva ľudí na toto stretnutie bola veľmi 
pozitívna a sme vďační za tento čas, ktorý sme mohli stráviť aj v spoločnej chvále a vďake 
nášmu Bohu za to, čo robí.        A. Sabolová
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Keď v dnešnej dobe počúvame roz-
hovory detí v školskom veku, málokedy 
počujeme z ich úst otázku: „Čítal si to?“ 
Oveľa častejšie zaznieva, videl si to, alebo vi-
del si na internete to video? Deti si zvykli prijí-
mať informácie cez audiovizuálne prostriedky. 
Uvedomujeme si, že je dôležité priniesť deťom 
aj v tomto prostredí poznanie o Pánu Bohu, 
zachraňujúcu zvesť o Spasiteľovi Ježišovi Kris-
tovi. Z tohto dôvodu dánsky tím Detskej misie 
v spolupráci s kresťanskou televíznou spoloč-
nosťou pripravil detský televízny program s 
názvom GPS. 

Tak ako GPS navigácia v aute alebo v 
mobile nás vedie na našich cestách, tak 
aj Pán Boh viedol a vedie životy ľudí, kto-
rí Ho spoznali a nasledujú Ho. Cez biblické 
lekcie o tom, ako Pán Boh stvoril svet, viedol 
izraelský národ a prišiel v Pánovi Ježišovi na 
tento svet, program GPS vo viac ako sedem-
desiatich častiach prináša dnešným deťom po-
znanie o Bohu. Program ďalej obsahuje scénky 
s bábkami, hudobné videá, svedectvá a rozho-
vory s ľuďmi, ktorí dnes nasledujú Pána Ježiša. 

Našou túžbou je, aby tento program 
mohli sledovať aj deti na Slovensku. Od 
dánskeho tímu sme získali scenáre, ktoré sme 
preložili do slovenčiny, a pôvodné dánske vi-
deo nahrávky. V spolupráci s bratom, ktorý sa 
venuje nahrávaniu a úprave audiovizuálnych 
programov, sme sa v štúdiu pustili do dabo-
vania. Postupne sa k nám pridávajú profesio-
nálni, ale aj dobrovoľní spolupracovníci, ktorí 
zapožičali svoje hlasy niektorej z postáv.

V tomto čase dokončujeme 
prvú časť programu a krátku 
ukážku z neho si môžete pozrieť 
na odkaze www.detskamisia.sk/
projekt-gps.html. 

Bratia a sestry chceme sa 
na vás obrátiť s prosbou o 
modlitby za tento projekt, aby 
nás Pán Boh naďalej viedol a 
pridával nám ľudí, ktorí by sa 
zapojili do prípravy programu 
GPS. Stále nám chýbajú hlasy 
pre mnohé z postáv v programe. 

Rovnako by sme veľmi potrebovali odborníka, 
ktorý by nám pomohol s úpravou textov po 
dramaturgickej stránke, aby sa ľahšie napaso-
vali do úst dánskych postáv, nakoľko dánčina 
sa od slovenčiny veľmi odlišuje. Budeme veľmi 
vďační, keď budete spolu s nami Pánu Bohu 
predkladať tento projekt na modlitbách, prí-
padne ak vás Pán Boh bude viesť, môžete sa 
pridať aj finančnou podporou, ktorá bude pou-
žitá na výdavky spojené s dabovaním progra-
mu. Ozvite sa nám prosím, ak by ste sa chceli 
podieľať na dabovaní, prípadne ak viete o nie-
kom, kto by sa svojimi darmi a schopnosťami 
mohol podieľať na realizácii tohto projektu. 
Ďakujeme a veríme, že aj deti na Slovensku sa 
raz budú môcť medzi sebou rozprávať: „Videl 
si novú časť programu GPS?“

Kontakt: beno@detskamisia.sk, 0907 222 144 
ČÚ: SK48 7500 0000 0005 8473 5843, VS 5
do poznámky uveďte: GPS

Svojím mobilným zariade-
ním si môžete nasnímať prilo-
žený QR kód. 

TELEVÍZNY PROJEKT GPS
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MARTINOVO SVEDECTVO 
Zdravím, volám sa Martin a mám 16 

rokov. Narodil som sa do „tradične veriacej“ 
rodiny. Skrátka ma pokrstili a neskôr zapísali 
na náboženstvo (ktoré som navštevoval iba do 
tretieho ročníka). Cez Vianoce sme šli do kos-
tola a tým to končilo. Keď som mal dva roky 
moji rodičia sa rozviedli, a tak som do sied-
mich býval s rodičmi mojej mamy. V siedmich 
sme sa presťahovali, nakoľko si mama našla 
nového manžela. A práve členka jeho rodiny 
ma dostala na miesto kde som teraz.

Bola to práve Ľubka Hrušovská, ktorá 
ma v roku 2013 odkázala na tábory DM 
a keďže som aj tak cez leto nemal nejaké ex-
tra plány, povedal som si, že to skúsim. Niko-
ho som tam nepoznal, ale časom som si na-
šiel zopár ľudí, s ktorými som mal fajn čas, 
no témy a stíšenia mi šli jedným uchom dnu, 
druhým von. Snažil som sa do nich čo najme-
nej zapájať. Potom, čo som prišiel domov, sa 
nič nezmenilo. Náboženstvo som vnímal tak 
ako predtým. To znamená, že som nepopieral 
Božiu existenciu, ale ani som Ho nejak extra 
nevnímal. Maximálne, čo som robil, bolo, že 
ak som v škole niečo veľmi potreboval vedieť, 
tak som sa „dohodol“ s Bohom, že ak napr. 
dostanem jednotku z toho a toho, tak sa po-
modlím 25-krát Otče náš a pôjdem 3-krát do 
kostola. 

No potom prišiel rok 2014 a druhý tá-
bor. Ten bol pre mňa spočiatku len príleži-
tosťou stretnúť priateľov. Počas tábora som si 
však začal uvedomovať, že témy ma zaujíma-
jú viac a viac. No skôr než sa vo mne mohlo 
stihnúť niečo pohnúť, tábor skončil a ja som sa 
vrátil späť do každodenného života. 

Mierny zlom nastal na víkendovke v 
máji 2015. Bola to spojená pracovná ví-
kendovka DM a Inside. Vtedy za mnou pri-           
šlo jedno dievča, vraj v Modre (kde bývam) 
je nejaký dorast a že či by som naň nechcel 
niekedy prísť. Tak som si povedal, že to skú-
sim a možno tam aj niekoho spoznám. Možno 
ma to bude baviť. Dorasty boli zaujímavé, no 
čoskoro nastalo leto a vtedy dorast má pauzu. 

V lete bol ďalší tábor, na ktorý som zno-
va šiel. Oveľa viac som sa sústredil na témy 

a po príchode domov som bol nabudený, ako 
si budem čítať Bibliu, budem chodiť do kosto-
la. Avšak, ako to býva, už po dvoch týždňoch 
nadšenie opadlo a Biblia zapadla prachom. 

V tomto čase začalo pre mňa najhoršie 
životné obdobie, aké som dodnes zažil. 
Začal som uvažovať nad celkovým zmyslom 
života, ale nevedel som ho nájsť. Preto som 
častokrát nedokázal ani poriadne zaspať, dlhé 
chvíle som len ležal a bezvýsledne rozmýšľal. 
Občas mi aj napadali myšlienky na to, či by 
nebolo jednoduchšie všetko ukončiť hneď. Do 
toho som našťastie nastúpil na novú školu, 
čiže som na takéto myšlienkové pochody ne-
mal čas, hoci stále tu boli. 

S príchodom školy prišiel aj dorast a s 
ním aj nové zaujímavé témy. Ako som už 
skôr spomínal, Boha som vnímal ako fakt, no 
nie bližšie. A tu sa to začínalo meniť. Až jeden 
večer, keď som si po dlhšej dobe zobral do rúk 
Bibliu, mnou prenikol jeden verš. Konkrétne 
Ján 14, 6: Ježiš mu riekol: 

„Ja som cesta i pravda i život. Nik nepríde     
k Otcovi, ak nie len skrze mňa.“ 

V tom momente som si začal uvedomovať, 
že to, kvôli čomu som celé tie noci nespával, 
má odpoveď. To, že Boh nás miluje tak ne-
skutočne, že nám dal Syna, aby sme k Nemu 
mohli prísť. To, že moje hriechy sú zmyté a 
že ja mám zmysel života. V tej chvíli som pri-
jal Ježiša za svojho osobného Spasiteľa a plne 
som sa Mu odovzdal. Odvtedy sa môj život 
zmenil. Netvrdím, že je všetko jednoduché, no 
vždy sa mám na koho spoľahnúť. 

Boh je dobrý pastier a to rozhodnutie, 
ktoré som v ten večer učinil, bolo najlep-
šie rozhodnutie môjho života. Už nemám 
problémy so spánkom, už nemám potrebu 
hľadať odpovede na otázky bez odpovedí. Ve-
rím, že už mám všetko, čo potrebujem k šťast-
nému životu. Spočiatku som mal mierny prob-
lém s tým, že kamaráti ma za to odsudzovali, 
no Boh mi dal namiesto týchto ľudí, ktorí robili 
a robia nesprávne veci, mnoho priateľov, ktorí 
kráčajú s Ním po ceste života a s ktorými mô-
žem zdielať radosť v Ňom.
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Milí priatelia, leto sa nezadržateľne blíži, a 
preto Vám chceme včas ponúknuť balíček na 
prípravu letného tábora. Má názov Veľký in-
diánsky poklad a je určený pre deti od 7 do 
11 rokov. V balíčku nájdete príbehy o tom, ako 
sa evanjelium dostalo k rôznym indiánskym 
kmeňom a ako radikálne menilo životy ľudí. 
Balíček už tradične obsahuje množstvo kre-
atívnych nápadov na hry, ručné práce, kvízy 
atď. Na CD sú okrem balíčka k dispozícii ob-
rázky k lekciám v programe Power Point, mi-
sionársky príbeh, pomôcky ku kvízom, veršom 
na zapamätanie a hrám. Cena: 6 €

PONUKA LITERATÚRY
Veľký indiánsky poklad Ďalšie balíčky na letné tábory

Hľadači vzácnych kameňov – Nehemiáš

Víťazný beh – Pavol

Veľké egyptské dobrodružstvo – Jozef

Objavy, ktoré zmenili svet

Skúška odvahy – Daniel

Audiencia u kráľa – Ester

Vitajte v autoškole

Velký
indiánsky
poklad

Balíček na prípravu letného tábora pre deti od 7 do 11 rokov
Vydala 2017 © Detská misia na Slovensku ● Legionárska 4, 811 07 Bratislava

02/5556 9378 ● detskamisia@detskamisia.sk ● www.detskamisia.sk

Vydala 2014 | © Detská misia na Slovensku | Legionárska 4, 81107 Bratislava | 02/5556 9378, detsk
amisi
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Z tejto internetovej stránky si môžete zdarma stiahnuť texty k niektorým z našich materiá-
lov vo formáte PDF. Nájdete tam texty aj v iných európskych jazykoch.
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LETNÉ TÁBORY - MODLITE SA S NAMI

Pondelok 26. 6. 2017
Príslovia 3, 1 – 2  

Detské tábory – Častá
(Hrušovská, Fraňo)

Športový tábor – Častá
(Marhofer)

Utorok 27. 6. 2017
Príslovia 3, 3 – 4 

Tábor staršieho dorastu – Častá
(Fraňo)

Tábor ml. dorastu – Sv. Anton
(Terem)

Streda 28. 6. 2017
Príslovia 3, 5 – 6 

Tábor dorastu – Tatranská Lomnica
(Sabolová)

Denný tábor – Zvolen
(Terem)

Štvrtok 29. 6. 2017
Príslovia 3, 7 – 8

Tábor mladšieho dorastu – Častá
(Terem)

Detský tábor – Tatranská Lomnica
(Sabolová)

Piatok 30. 6. 2017
Príslovia 3, 9 – 10

Učeník 2017 – Častá
(Kováč)

Dobrá správa naprieč Slovenskom
(Martin a okolie)

Sobota 1. 7. 2017
Príslovia 3, 11 – 12 

Denný tábor – Košice
(Sabolová)

3-dňový klub – Bratislava
(Podunajské Biskupice)

Názov 
tábora

Termín Miesto Hlavný 
vedúci

Aktuálny 
stav

Športový tábor 8. – 15. 7. 2017 Častá – Prameň Ľ. Marhofer 30

Denný tábor 10. – 14. 7. 2017 Zvolen V. Terem 17

Dorast 15. – 22. 7. 2017 Tatranská Lomnica A. Sabolová 18

Deti 15. – 22. 7. 2017 Častá – Prameň M. Fraňo 48

Mladší dorast 16. – 23. 7. 2017 Svätý Anton V. Terem 14

Deti 22. – 29. 7. 2017 Častá - Prameň Ľ. Hrušovská 19

Starší dorast 29. 7. – 5. 8. 2017 Častá – Prameň M. Fraňo 23

Mladší dorast 5. – 12. 8. 2017 Častá – Prameň V. Terem 37

Deti 5. – 12. 8. 2017 Tatranská Lomnica A. Sabolová 36

Deti 12. – 19. 8. 2017 Častá – Prameň M. Fraňo 19

Denný tábor 21. – 25. 8. 2017 Košice A. Sabolová 3

Neváhajte a prihláste svoje deti a dorastencov na týždňové pobytové alebo denné tábory, 
ktoré majú dlhoročnú tradíciu. Ponúkame vašim deťom bohatý program a bezpečné prostredie.

Aktuálny počet prihlásených detí a dorastencov uvádzame v čase uzávierky Informačného 
listu, t. j. posledný májový týždeň. Viac info na www.detskamisia.sk.
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Pripravujeme vyvrcholenie leta 2017
Chceš prežiť záver leta v prekrásnom prostredí s dobrou partiou?

Pozývame ťa na 12. ročník campu  Učeník 2017 .

  Kedy: 28. 8. - 2. 9. 2017
  Kde:  Stredisko DM v Častej
  Téma:  Učeník 21. storočia
  Vek:  od 17 rokov
  Hostia:  Pavel a Danka Hanesovci
            Ján Hroboň  

Info a prihláška: www.detskamisia.sk



15

Detská misia                                                                    Informačný list 2/2017

Milí priatelia strediska Prameň v Častej, srdečne vás pozdravujeme z areálu v Čas-
tej, kde nedávno prebiehala brigáda – Partnerstvo rúk a sŕdc 2017. Stretli sa tu šiesti bratia zo 
Severného Írska a niekoľko bratov a sestier zo Slovenska, aby pomohli s napredovaním prác v 
stredisku, zasa ho o kúsok zveľadili a mali vzájomné spoločenstvo, duchovné i priateľské. Sme 
vďační za dobré rozbehnutie prác i za vzájomnú rôznorodosť talentov, zručností i charakterov 
zúčastnených. Pustili sme sa do nasledovných prác: nový vchod, múrik a chodník pri budove 
C, natieranie dosiek, podbitie terasy a zábradie; výmena a rozšírenie oplotenia pri vstupe do 
strediska; zaizolovanie múrov budovy C, posunutie ohniska a iné. 

V zamyslení na začiatku týždňa sme si hovorili o našich cieľoch – tých malých na 
tento jeden týždeň i o tom veľkom na celý náš život. Nech tie naše malé cieľe podporujú 
ten veľký, o ktorom hovorí apoštol Pavol v liste Filipským 3, 12 – 16. Veríme, že to, čo všetci 
bratia a sestry na brigáde urobili, bude slúžiť v konečnom dôsledku k tomu, aby deti i dospelí 
mohli začať či prehĺbiť svoj nový život s Bohom.   

Tím pracovníkov Strediska Prameň

Čo nového v Prameni?

„Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za 
mnou, a snažím sa o to, čo je predo mnou; 
cieľ mám vždy pred očami a bežím za odme-
nou nebeského povolania Božieho v Kristovi 
Ježišovi.“ 

Filipským 3, 13 – 14



16

Detská misia                                                                    Informačný list 2/2017

INFORMÁCIE Z DETSKEJ MISIE
Sme Pánovi nesmierne vďační za to, že 

smieme zažívať, ako na naše modlitby odpo-
vedá. Keď sa náš skvelý kuchár, brat Lukáš Piroš, 
rozhodol, že z Častej odchádza (dôvody: odreza-
nosť od sveta, ktorú pociťujú pracovníci v Častej a 
snaha profesijne rásť v kuchárskom umení), mu-
seli sme začať riešiť nového kuchára. 

Túto našu potrebu sme predložili na modlitbách 
Pánovi. Pripravili sme informáciu pre zbory, v kto-
rej sme písali o tom, že hľadáme nového kuchára. 
Ešte sme ju ani nestihli rozoslať a už sa našiel 
nový kuchár. Je to brat Šimon Barok.

 
Šimon je misijne založený brat. Bol na ab-

solventskej praxi v Spoločenstve evanjelickej 
mládeže. Žije v Modre, kde aj slúži na doraste a 
mládeži. Prácu v Častej vníma ako službu Pánu 
Bohu. Vyrástol na akciách DM a SEMu. Veľakrát 
bol v Častej i na brigádach počas rekonštrukcie 
strediska. Zmaturoval v odbore kuchár – čašník, 
počas praxe varil vo veľkej jedálni, kde z času na 
čas musel samostatne pripraviť i 100 porcií jedla. 
Bude bývať v Častej a keď mu bude clivo – lebo 
Častá mimo táborov a víkendoviek je osamelé 
miesto – odvezie sa po práci 10 minút do Modry a 
bude medzi rodinou a priateľmi. Prosím, modlite 
sa za to, aby Pán pomohol Šimonovi dobre sa v 
Častej zapracovať a aby ho učinil požehnaním pre 
stredisko.  

Ďakujme Pánovi, že vypočul naše modlitby.

Veľkonočné kluby na Slovensku

Keď sme z jednej triedy odchádzali, vo dve-
rách ma zastavil chlapec so slovami: „Som 
rád, že ste prišli. Chodia sem rôzni ľudia s 
prednáškami o drogách a iných zlých vply-
voch na deti. Vy ste priniesli povzbudenie a 
posolstvo Božieho slova. Ste jediní s takýmto 
programom v našej škole.“ 

Ľuboš Marhofer (Martin)

Som vďačná za modlitby, ktoré ste prináša-
li počas veľkonočných programov na základ-
ných školách. O slobode, ktorú nám Pán Ježiš 
ponúka skrze svoju obeť a odpustenie mohlo 
počuť 422 detí a dorastencov na 7-mich ško-
lách. Výzvou pre nás bola jedna zo škôl, kde 
p. riaditeľka chcela tento program aj pre II. 
stupeň. Program sme trochu upravili. Odozva 
bola dobrá a našou modlitbou je, aby sa deti 
aj dorastenci rozhodli prijať túto ponúkanú 
slobodu Pánom Ježišom.

Aďka Sabolová (Košice)


