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ÚVODNÍK

 
Jedli ste už jahody vo februári? Ja som ich niekoľkokrát ochutnala (nevedela som vyčkať 

na naše jahody...). Predávajú ich v supermarketoch a na prvý pohľad vyzerajú lákavo. Len do 
nich zahryznúť. Ale po prvom súste sme väčšinou sklamaní. Od pravej chuti a vône jahôd majú 
ďaleko. S chutnými júnovými jahodami z našej záhrady sa nedajú porovnať. Možno tie záhrad-
né nemajú dokonalý vzhľad, ale chutia neopakovateľne.

 
Tento obraz ma napadol v súvislosti s veršom, ktorý čítame v Žalme 34, 9: „Okúste a 

viďte, že dobrý je Hospodin!“ Pán Boh nás pozýva k životu, v ktorom môžeme zažívať Jeho dob-
rotu. K životu, ktorý je naplnený pokojom, radosťou, spokojnosťou, s tým, čo mám a kým som. 

Takýto život je v protiklade s ponukou dnešného sveta. Ten nás tiež vyzýva k dobré-
mu životu v zmysle hesla: „Uži si!“ Preži práve túto chvíľu, tento jedinečný okamih. Nehľaď na 
následky! Veď žiješ len raz! Skús to, ochutnaj... Na nič nečakaj, ži tu a teraz! Táto ponuka mi 
pripomína červenú jahodu z dovozu - prinesie mi len krátkodobé uspokojenie, ale skutočnú, 
šťavnatú chuť jahody z nej nedostanem... Na pravé jahody si musíme počkať.

To, čo nám chce dať Pán Boh, je to najlepšie. Niekedy si na to musíme počkať, možno 
potrebujeme prejsť údolím skúšok a prebdieť niekoľko hodín na kolenách, ale ak sa plne odo-
vzdáme do Jeho rúk, okúsime Božiu dobrotu - sladkú, šťavnatú, voňavú... 

Aj počas uplynulého leta sme sa presvedčili o Božej dobrote, láske a starostlivosti. 
Dôkazom toho sú i svedectvá na nasledujúcich stránkach. Milí priatelia, verím, že aj vo vašich 
životoch ste už prežili veľa chvíľ, keď ste si museli povedať: „Boh je dobrý!“ Skúsme si to však 
opakovať aj vtedy, keď sa nám práve nedarí alebo prežívame smútok. On sa nemení. Je DOB-
RÝ. Nezabúdajme na to a povzbudzujme touto pravdou i ľudí z nášho okolia.

Do nasledujúceho školského roka vám prajem, aby ste trpezlivo očakávali Božie rieše-
nia a presvedčili sa o Jeho dobrote a láske k nám!

Miriam Kešjarová

	  

Okúste a v iď t e, 
že dobrý je 
Hospodin! 
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V čase, keď som chodil na mládež, išla 
naša spolusestra na operáciu. Keď nám 
potom o nej rozprávala, povedala, že na ope-
račnom stole si priala, aby sa už nezobudila. 
Priala si byť s Kristom naveky. Nebolo to preto, 
že by nejako trpela. To vôbec nie. Zdravotný 
stav a ani lekársky zákrok nebol nijako váž-
ny. Sestra tiež nebola človekom, ktorý hľadá 
v ukončení života únik z ťažkého rozpoloženia. 
Naopak, bola to veselá, slúžiaca sestra, kto-
rá viacerých ľudí priviedla k Pánovi. Milovala 
Pána Ježiša a priala si byť s Ním čo najbliž-
šie a naveky. Ako veľmi to kontrastuje s tým 
dnešným: „Uži si život!“

Apoštol Pavel v liste Filipským opisuje 
svoje prianie byť čo najskôr s Pánom. Veľ-
mi ho to k Nemu tiahne. Na druhej strane si 
uvedomuje, že Pán je s ním i na tomto sve-
te a že jeho služba je tu ešte potrebná. Túži 
mnohým zvestovať Krista, túži viesť ľudí k du-
chovnej zrelosti, túži, aby si zamilovali Krista 
a Jeho cirkev.

Je Pavlova túžba i tvojou túžbou? Tú-
žime byť čo najbližšie pri Pánovi a viesť ľudí 
okolo seba ku Kristovi? Mnohým sa môže zdať, 
že je to príliš asketické. Že to znamená život 
plný odriekania a nemožnosti prežiť niečo z 
tých pekných vecí, ktoré život ponúka. Kaž-
dý, kto verne nasleduje Pána Ježiša a slúži 
Mu, musí vyznať, že Pán nám dal zažiť toľ-
ko pekných a dobrých vecí, že sa to ani nedá 
spočítať. S Kristom je srdce človeka citlivejšie 
a vnímavejšie, aby si dokázalo všímať krásu 
života. S Kristom má každá úprimná radosť 
omnoho hlbší rozmer.

Sám Pán hovorí: „Okúste a viďte, že 
dobrý je Hospodin.“ 

Kto okúsil Spasiteľovu lásku, žasne nad 
Jeho milosťou a láskou. Kto vidí krásu hôr, 
chce velebiť múdreho a mocného Stvoriteľa. 
Kto prežil zázrak vyslobodenia a uzdravenia, 
ten žasne nad Pánovou mocou a dobrotou. 

Kto viedol niekoho k Pánovi Ježišovi, ten sa 
raduje z nádherného poslania, ktoré nám Pán 
dal. Kto trávi najlepšie chvíle dňa so svojím 
Pánom, ten si naplno užíva nádherné spolo-
čenstvo s Bohom a Pánom. 

V prorokovi Aggeusovi 1, 4 sa píše: 
„Vám už nastal čas bývať v obklada-
ných domoch, zatiaľ čo dom Boží je v 
troskách?“ Prorok tu hovorí o tom, ako si ľu-
dia začali užívať tento svet. Každý potrebuje 
strechu nad hlavou, každý potrebuje nejaký 
dom na bývanie. Tu sa však píše o obklada-
nom dome, a to je symbolom luxusu. Sústre-
dení na pekné bývanie, ktoré je každú chvíľu 
inovované, na autá, dovolenky, štýlové oble-
čenie, na imidž sa snažíme užiť si tento život 
čo najviac. Bolo by nebezpečné, ak by aj Boží 
ľud takému niečomu prepadol, pretože potom 
by platilo, že Boží dom je v troskách. Keď sa 
kresťan sústredí na veci tohto sveta, Božie 
veci idú bokom. Užívanie si života človeka po-
hltí, ale záverečné bilancovanie vyznie hrozivo 
smutne – tak, ako to vyjadril kráľ Šalamún: 
„Márnosť nad márnosti, všetko je márnosť.“ 

Božie slovo nám však pripomína v          
1. Korintským 15, 58, že naša námaha 
nie je márna v Pánu. Čokoľvek, čo robíme s 
Kristom a pre Krista, nie je márne. A zároveň 
pri tom môžeme zakúsiť veľa Božej dobroty, 
milosti, trpezlivosti a lásky. Zažijeme Božiu 
dobrotu a starostlivosť v každom svitaní nové-
ho dňa, zažijeme Božiu milosť vo vyslobodení 
blížnych z pút hriechu, zažijeme Božiu moc, 
keď uvidíme, ako Pán dokáže rozohnať mraky 
či už na tvári alebo na oblohe. S Pánom je 
možné zakúsiť tú pravú dobrotu a krásu ži-
vota. S Ním a v konaní Jeho vôle sa dá život 
na zemi vychutnať tým správnym spôsobom. 
Spôsobom, ktorý bude požehnaním pre nás i 
pre našich blízkych.  

Vychutnávanie si života je veľa o poci-
toch, zážitkoch a radosti. V čom je tvoja 
najväčšia radosť? Pre mňa osobne je obrov-
skou radosťou smieť viesť dieťa k Pánovi Je-
žišovi. Je to nádherný nebeský pocit. Avšak 
úplne ako v siedmom nebi sa cítim vtedy, keď 
vidím ako dieťa, ktoré uverilo, rastie v Páno-
vi, ako dozrieva vo viere a ako postupne za-
čína Pánovi slúžiť a túži k Nemu viesť ďalších.     

VYCHUTNAJ SI ŽIVOT NAPLNO!
Učeník Ján vo svojom treťom liste napísal: 
„Nemám väčšiu radosť, ako keď počujem, že 
moje deti chodia v pravde.“ 

Milý brat, milá sestra, okolo nás je veľa 
dospelých i detí, ktorí ešte nič nezakúsili 
z Božej dobroty. Ukážme im Krista. Dovoľme 
im spoznať tú pravú radosť života. Aj pre nás 
sa to stane tou najväčšou radosťou. Možností 
je k tomu veľa – či cez otvorenie Klubu Dobrej 
zvesti pre deti zo susedstva, cez pridanie sa k 
letným evanjelizačným klubom na sídliskách, 
aby Božie slovo mohlo byť zvestované čo naj-
väčšiemu počtu detí. Alebo cez spoluprácu pri 
vianočných a veľkonočných programoch na 
základných školách. 

Milý brat, milá sestra, pridaj sa k nám 
do spolupráce. Kontaktuj nás, radi budeme s 
tebou spolupracovať. Toľko detí na Slovensku 
ešte nepočulo o tom, čo Spasiteľ pre ne vy-
konal. Veríme, že ti služba medzi deťmi bude 
požehnaním a budeš si môcť aj tento čas s 
Pánom užiť v radosti. A život si nechceme v 
Pánovi len užiť, ale ho aj z Božej milosti dobre 
využiť.

Michal Fraňo

„Lebo mne žiť je Kristus a umrieť zisk. Ale ak ďalej žiť v tele – znamená to pre 
mňa plodnú prácu , a neviem, čo si radšej voliť. Tiahne ma to z oboch strán: túžim už 
umrieť a byť s Kristom, a to by bolo iste omnoho lepšie, ale pre vás je potrebnejšie, 
aby som zostal v tele. O tom som pevne presvedčený a viem, že zostaneme a vytrvám 
so všetkými vami pre váš prospech a pre radosť viery.“ Filipským 1, 21 – 25

MODLIŤ SA OPLATÍ! 

Pán Ježiš nikdy nerozprával do vetra. Ak raz 
povedal, že dostaneme všetko, o čokoľvek bu-
deme s vierou v modlitbe prosiť, tak to platí. 
Občas nám to deti musia pripomenúť. 

Prednedávnom mi jedna mamička rozprá-
vala o svojom štvorročnom synčekovi. U nich 
doma sa nikdy nepiekla bábovka, lebo ma-
mička to nevedela. No synček veľmi túžil po 
bábovke. Raz sa opýtal: „Maminka, a ty si už 
prosila Pána Ježiša, aby ti pomohol upiecť bá-
bovku?“ Mamička sa prekvapene pozrela na 
synčeka. Musela sa priznať, že sa za to ešte 
nikdy nemodlila. Pripadalo jej to ako malicher-
nosť, ktorou nebude otravovať Pána Ježiša. No 
na synovu prosbu sa spoločne pomodlili. Po-
tom si pripravili múku, cukor, vajcia a zamiesili 
bábovku. Synček sa veľmi tešil a keď vložili 
bábovku do trúby, chlapček si kľakol a celý čas 
sa modlil. A čo myslíte, podarilo sa im ten-
tokrát napiecť bábovku? Podarilo, a odvtedy 
pečú bábovky pravidelne. 
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Nedávno nás prišla navštíviť jedna ses-
tra z Nemecka. Dlhé roky stojí za našou 
prácou, modlí sa za ňu a podporuje ju. Keď 
mi ukazovala rodinné fotky, veľmi ma zaujalo 
niekoľko fotiek jej sestry Dorothey s rodinou. 
Moje srdce pri týchto fotkách zajasalo. 

Fotky totiž zobrazovali ju, jej manžela 
a skupinku detí, ako sedia u nich doma v 
obývačke. Spievali a rozprávali si príbehy z 
Biblie. Dorothea s manželom pravidelne roz-
právali svojim deťom o Pánovi Ježišovi. Po-
stupne začali vnímať, že dobrú správu chcú 
povedať aj kamarátom, spolužiakom  a suse-
dom ich detí. A tak ich pozvali k sebe domov a 
odvtedy sa s nimi pravidelne stretávajú. 

Dorothea a jej manžel neabsolvovali 
Kurz Efektívne vyučovanie detí, ktorý po-
núka Detská misia. Jednoducho podvedome 
vnímali, že ako kresťania sa majú zaujímať 
o ľudí vo svojom okolí a priniesť im Krista. Z 
toho, že rozprávali evanjelium svojim deťom, 
im prirodzene vyplynula možnosť pozvať k 
tomu aj kamarátov a susedov svojich detí. 

Najviac ma na tom nadchlo, že to bolo 
potvrdením toho, k čomu sa snaží povzbu-
dzovať Detská misia – k zakladaniu Klubov 
Dobrej zvesti, ktoré deťom, ale aj dospelým zo 
susedstva dajú možnosť počúvať evanjelium a 
spoznávať nášho Pána Ježiša Krista. 

ČO MÔŽEŠ UROBIŤ PRE DETI ZO SUSEDSTVA?

Pán Ježiš povedal: „Tak nie je vôľa vá-
šho Otca, ktorý je v nebesiach, aby zahy-
nul čo i len jeden z týchto maličkých.“ 

Matúš 18, 14 

Prečo som uviedol príklad z Nemecka? 
Jednoducho preto, že to bolo prednedávnom 
a tie fotky ma nadchli. Fotky boli medzi inými 
rodinnými fotkami a to mi ukázalo, že tento 
klub je niečo, čím rodina žije. 

Som nesmierne vďačný, že takéto prí-
behy ľudí, ktorí žijú pre zvestovanie 
evanjelia deťom vo svojom okolí, máme i v 
rôznych častiach Slovenska. Som vďačný Pá-
novi za bratov a sestry ako: Olinka, Ester, Ga-
bika, Peter, Evka, Ivetka, Jožko, Lenka, Ľubka 
a mnohých ďalších, ktorí pohnutí Božím milo-
srdenstvom otvorili svoje domácnosti, aby sa 
stali miestom, kde by deti zo susedstva spo-
znali Pána Ježiša. 

Milý brat, milá sestra, ak aj ty premýš-
ľaš o tom, čo môžeš spraviť pre deti z 
tvojho okolia, odporúčame ti otvoriť pre ne 
Klub Dobrej zvesti. Je to pre deti výborná prí-
ležitosť, aby sa mohli stretnúť s Pánom. Radi 
ti poskytneme potrebné materiály i pomoc pre 
rozbehnutie Klubu Dobrej zvesti.

Michal Fraňo

Prosím, modlite sa za Danku 
i Davida, aby ich Pán viedol, vy-
učoval,  požehnával a ukazoval im 
svoju víziu a plán pre ich službu. 

Modlime sa tiež za modlitební-
kov a darcov pre Danku a Davida, 
ktorí by ich službu niesli na mod-
litbách a podporovali ju finanč-
ne, aby Danka a David mohli i po 
praktickom roku v tejto službe 
zostať a slúžiť Pánovi medzi deť-
mi a dorastom. Ešte pripájam dva 
Dankine a dva Davidove námety 
na modlitby:

Danka: Prosba za porozumenie 
a jednotu v našom manželstve a 
trpezlivosť pri výchove našich 3 
chlapcov,

za Božie vedenie a múdrosť pri koordinácii 
pracovného a rodinného času a pri zoznamo-
vaní sa s mojimi úlohami. Nech som dobrým 
a užitočným nástrojom pre Božie kráľovstvo.

David: Aby mi Pán Boh každé ráno pripo-
menul zobrať si Jeho výzbroj (Ef 6, 13 – 18) a 
aby som s radosťou a vytrvalosťou verne slúžil 
Bohu v Detskej misii.

Aby manželka Kajka mala lásku a múdrosť 
pri výchove našej dcérky Esterky a aby Ester-
ka mohla čo najskôr vyznať Pána Ježiša Krista 
ako svojho Pána a Spasiteľa.

Božiu dobrotu smú Božie deti okúsiť aj 
cez iných kresťanov, ktorých im Pán po-
šle do cesty. Niekedy ich pošle, aby človeka 
povzbudili. Inokedy, aby mu povedali prorocké 
slovo, inokedy zasa, aby ho napomenuli. 

Vďaka Pánovi za to, že nás nenechal 
samých. Dal nám svojho Svätého Ducha, 
aby bol vždy s nami a tiež nám dal bratov a 
sestry, aby sme spolu s nimi smeli kráčať za 
Pánom a spoločne Mu slúžiť. Vždy, keď mys-
lím na kolektív Detskej misie, som Pánu Bohu 
veľmi vďačný za každého jedného pracovníka 
Detskej misie. Som rád, že smieme každý jed-
notlivo podľa svojich darov vykonávať zverenú 
časť služby, ale že i spoločne môžeme niesť 
bremeno evanjelizácie detí. Našou úprimnou 
túžbou je to, aby Pán pridával pracovníkov do 
služby. Aká veľká je radosť, keď Pán povolá-
va nových pracovníkov na misijné pole medzi 
deti. 

Práve teraz prežívame túto radosť dvojná-
sobne, lebo Pán nám pridal dvoch nových spo-
lupracovníkov: Danku Plevovú (na fotografii 
hore druhá zľava) a Davida Spodniaka. I v 
tomto sme smeli okúsiť Božiu dobrotu. Obaja 
nastúpili od 1. septembra do Detskej misie na 
svoj praktický rok – Danka pod vedením Aďky 
Sabolovej v Košiciach a David pod vedením 
úradu Detskej misie v Bratislave s predpokla-
danou pôsobnosťou neskôr v Trnave, Nitre a 
okolí týchto miest. 

BOŽIA DOBROTA V PRAXI
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KONFERENCIA DM UŽ ČOSKORO VYUŽIME ČAS 

Opäť sa blížia najkrajšie sviatky v roku. 
Možno si poviete, že ich pri-
pomíname zavčasu. No ak 
chceme priniesť Dobrú sprá-
vu deťom na základné školy, 
mali by sme na to myslieť už 
teraz. 

Tento rok by sme deti 
radi oslovili vianoč-
nou lekciou Posolstvo 
hviezdy. Chlapci a diev-
čatá budú spoločne s mu-
drcmi nasledovať hviezdu, 
ktorá ich privedie k Pánovi 
Ježišovi. Pokúsime sa deťom 
vysvetliť, že Pán Boh sa zja-
vuje tým, ktorí Ho úprimne 
hľadajú. Program chceme 
spestriť piesňami, súťažami, 
scénkami, kvízmi.

Poobzerajte sa okolo seba a pokúste 
sa osloviť školy, detské 
domovy, kultúrne zaria-
denia vo vašom okolí. Po-
núknite im program na jednu 
vyučovaciu hodinu. V pred-
vianočnom období sú ľudia 
otvorenejší k Božím veciam, 
preto využime tento jedineč-
ný čas!

Ak by ste chceli pripra-
viť predvianočné akcie vo 
vašom meste alebo sa pri-
pojiť k pracovníkom Detskej 
misie, napíšte nám na našu 
mailovú adresu detskami-
sia@detskamisia.sk. Pod-
robnejšie informácie získate 
aj počas našej konferencie v 
Liptovskom Mikuláši.

Celoslovenská konferencia Detskej misie

Prihlásenie - elektronicky na www.detskamisia.sk 
Program pre deti - zabezpečený
Cena – 50,- €

Miesto - adresa
Rekreačné zariadenie Demänovka
pri SOŠ polytechnickej,
Demänovská cesta 669, 
31 01 Liptovský Mikuláš

GPS
49° 04´38,5”N
19° 35´47,1”E

Liptovský Mikuláš
11. - 13. novembra 2016

“Choď do toho mesta 
a hovor!”

Zbyšek  
Šikula

Tracy  
Lesan

Czeslaw  
Bassara

Rečníci na  
konferencii
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Ponúkame vám CD s názvom Patriarcho-
via. Nájdete na ňom 5 biblických lekcií (Povola-
nie Abráma, Abrahám obetuje Izáka, Abrahám 
hľadá nevestu pre svojho syna, Prvorodenstvo 
a požehnanie, Jákob odíde z domu), obrázky 
v Power Pointe a balíček pomôcok (pracovné 
listy, verše, mapy, ústredné pravdy atď.)

Cena za CD je 6 €.

Kurzy Detskej misie

ČO NÁS ČAKÁ V NAJBLIŽŠOM OBDOBÍČO NOVÉHO V LITERATÚRE 
Patriarchovia na CD Človek podľa Božieho plánu

Jednolekciovka Človek podľa Božieho 
plánu ponúka vzrušujúci životný príbeh Jima 
Elliota – muža, ktorý sa rozhodol žiť podľa Bo-
žieho plánu a byť na Bohu neustále závislý. 

Jim pôsobil na území kmeňa Quichua v Ek-
vádore a bol zapáleným misionárom. Hoci 
zomrel veľmi mladý, svojím životom ovplyvnil 
mnoho ďalších ľudí.

Cena balíčka je 2 €.

Ďalšie jednolekciovky

Bez Boha na svete

Dievča, ktoré nikto nemal rád

Z lode  na pevninu

Boží nádherný domov

Boží podnikateľ

Biela sliepočka

Ako sa Dyakovia naučili dávať

Kopanie skrytého pokladu

Kríž evanjelia

Je Satan skutočnosťou

Usiluj sa!

Chráň svoje srdce

Efektívne vyučovanie detí 
stupeň 1

23. 9. – 24. 9. 2016 – 1. časť
30. 9. – 1. 10. 2016 – 2. časť

14. 10. – 15. 10 2016 – 3. časť

Miesto konania – kurz aktuálne 
prebieha:

Banská Bystrica

Ak máte záujem o niektorý z našich 
kurzov, prosíme kontaktujte nás: 

beno@detskamisia.sk. Radi prídeme 
poslúžiť aj do vášho mesta. Prehľad 

kurzov nájdete na http://www.detska-
misia.sk/vzdelavanie.html

Víkendovky

Víkendovky mladšieho dorastu

30. 9. – 2. 10. 2016
2. – 4. 12. 2016

Miesto konania:

Prameň, Častá

Garant: Mgr. Vladimír Terem

Kurz pre pracovníkov s dorastom

16. – 20. 11. 2016

Miesto konania:

Košice

Garant: Ing. Andrea Sabolová

Víkendovka dorastu

25. - 27. 11. 2016

Miesto konania:

Veľký Slavkov

Garant: Ing. Andrea Sabolová

Víkendovka staršieho dorastu

28. - 30. 10. 2016

Miesto konania:

Prameň, Častá

Garant: Ing. Michal Fraňo
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Božiu dobrotu a starostlivosť sme smeli 
v hojnej miere okúsiť pri rekonštrukčných 
prácach v Častej, ktoré prebiehali v máji a 
júni.

 
Začalo to pracovnou víkendovkou do-

rastu, kde sa vyprázdnila povala a rozo-
brala časť strechy. Po nej nasledovali dve 
brigády s názvom Partnerstvo sŕdc a rúk, kedy 
sa odstránila zostávajúca časť strechy, domu-
rovala sa jedna nosná stena a nakoniec sa 
vybetónoval veniec. Tým boli veci predpripra-
vené pre firmu, ktorá zhotovila krov, osadila 
strešné okná, položila strešnú krytinu a stre-
chu oplášťovala. Hoci nám prízemie budovy 
zamoklo, dalo sa to pekne vysušiť a po vyma-
ľovaní  vyzerá prízemie ešte krajšie než pred-
tým. Sme vďační Pánovi za to, že počas brigád 
ochraňoval všetkých účastníkov brigády. Nie je 
to samozrejmosť, pretože mnohé práce robili 
na streche nie odborníci strechári, ale dob-
rovoľníci. Božiu dobrotu sme smeli okúsiť i v 
Jeho starostlivosti, s akou Pán dohliadal na to, 
aby prichádzali na stavbu potrebné financie. 
Zbierka bola vyhlásená na 8.000 Eur.

 
Keďže sme nedostali peniaze (5.000 

Eur) z dvoch štátnych projektov, bolo po-
trebné vyzbierať 13.000. Peniaze postupne 
prichádzali na účet a neuveriteľným spôsobom 
sa ich prísun zastavil pri sume, ktorú sme 
potrebovali. Božia réžia je naozaj zázračná. 
Človek môže pri nej len žasnúť. Nech mi nik-
to nehovorí, že účtovníctvo je nudná a fádna 
záležitosť. V posledných mesiacoch som práve 
cez sledovanie čísel v účtovníctve smel vidieť 
Pánovu veľkú dobrotu a starostlivosť. Aj čísla 
vypovedali o moci a dobrote nášho Pána. 

SPRÁVY Z DOMOVA SPRÁVY ZO SVETA
Grécko

Kým začala utečenecká kríza, najviac 
Európu trápilo dianie v Grécku. Narastanie 
ekonomických problémov, neschopnosť splá-
cať dlhy voči iným krajinám, občasná arogan-
cia gréckych politikov a nespokojnosť občanov 
tejto krásnej prímorskej krajiny s neustále sa 
zhoršujúcimi životnými podmienkami. 

Na druhej strane si Pán Boh predivne 
použil ťažké časy v Grécku na to, aby sa 
oslávil. Zo správ a modlitebných listov našich 
gréckych kolegov sme sa dozvedeli, že mno-
hí Gréci sa začali pýtať na Boha. V samotnej 
metropole Atény vznikli 4 nové evanjelikálne 
zbory. Grécka Detská misia má plné ruky prá-
ce, pretože ľudia sú pre evanjelium otvore-
nejší. Dovolia deťom zúčastňovať sa rôznych 
podujatí, ktoré organizuje Detská misia. Pre 
evanjelizačné programy sa otvorilo viac škôl 
než v minulosti. Aj keď je život v Grécku dnes 
ťažší, mnohí práve vďaka ťažkým časom sme-
li poznať Pána Ježiša ako Spasiteľa. A to je 
to najdôležitejšie. „Veď čo prospeje človeku, 
keby získal aj celý svet, ale duši by si uškodil.“ 

Modlime sa za našich gréckych kolegov. 
Modlime sa za Pánovo posilnenie pre nich, aby 
zvládali nápor práce, ktorý teraz majú. Zo 
všetkých strán sa im otvárajú nové dvere pre 
zvestovanie evanjelia. Modlime sa za nových 
pracovníkov. Modlime sa za nových podporo-
vateľov, pretože so zhoršujúcou sa ekonomic-
kou situáciou mnohí darcovia boli nútení znížiť 
svoj príspevok pre Detskú misiu. 

Stredisko Prameň Táborová skúsenosť Rusko

V júni sme dostali informáciu, že je 
potrebné sa modliť, aby v Rusku neprešiel 
nový protiteroristický zákon v tej forme, ako 
bol navrhnutý. Okrem iného totiž zakazoval 
kresťanskú prácu na voľnom priestranstve. 
Cirkvi a občianske združenia môžu pracovať 
len na cirkevnej pôde a nikde inde. Také niečo 
by znamenalo koniec rozdávania letákov, ko-
niec 5-dňových klubov a iných letných evan-
jelizačných aktivít na voľnom priestranstve. 
Taktiež ďalšie fungovanie Klubov Dobrej zvesti 
by bolo otázne. 

Zákon, žiaľ, v navrhovanej forme 
schválili. Prosím, modlime sa za to, aby Pán 
pomohol našim spolupracovníkom v Rusku na-
ďalej prinášať Pána Ježiša deťom a mať múd-
rosť v tom, akou formou to robiť. Detská misia 
v Rusku má asi 60 pracovníkov na plný úväzok 
a ročne dokázala oslovovať cez dobrovoľníkov 
z cirkevných zborov okolo pol milióna detí.

Modlime sa za pracovníkov Detskej mi-
sie, za Božiu ochranu, pretože v zmysle 
nového zákona môžu byť viaceré ich aktivity 
považované za trestný čin. A pritom ich jedi-
nou túžbou je priniesť deťom tú najlepšiu vec 
– zvesť o Pánovi Ježišovi, ktorá môže zmeniť 
ich život a dať im nový smer.  

Čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu.

Lukáš 18, 27

Tábor s deťmi v Tatranskej Lomnici sa 
tohto roku, aspoň pre mňa, niesol tak 
trochu v uvedomovaní si, koľko hnevu 
je v srdciach detí. Hlavne chlapci sa s ním 
nevedia vysporiadať a neprimerane reagujú 
na krivdu, ktorú majú pocit, že sa im stala. 
Mnohých z nich poznám už dlhšiu dobu a o to 
ťažšie to bolo pre mňa vnímať a v múdrosti na 
to reagovať. 

Raz som bola priamym svedkom vý-
buchu hnevu. Musela som ku chlapcom do-
behnúť a zakročiť, lebo už lietali kopance. Sa-
mozrejme k zisteniu pravdy, k odpusteniu a 
k uzmierneniu som sa nedopracovala. Trápilo 
ma to. Ako aj všetky doterajšie incidenty, kto-
ré som musela riešiť. Cítila som sa tak trochu 
neschopná a nič nemohúca. No ani nie o 5 mi-
nút som týchto chlapcov videla ako kráčajú za-
vesení v sebe, vyzerali ako dvaja najväčší ká-
moši, ktorí sa rozprávajú o dôležitých veciach. 
Keď som sa o túto skúsenosť delila s jednou z 
mojich vedúcich (už skúsenou výchovou svo-
jich štyroch detí), len podotkla: „Chlapci, ak 
sú v konflikte, si to vybavia raz-dva a už to 
viac neriešia.“ Inak je to s dievčatami, ktoré 
sa dokážu hnevať aj niekoľko hodín, či dní.  

A tak som dostala cez túto skúsenosť 
lekciu do života. Ja môžem ovplyvniť veci 
len do určitej miery, nad tým zvyškom je zby-
točné sa trápiť. Čo môžem urobiť, je vložiť to 
do Božích rúk. Pán Boh s tým dokáže urobiť to 
najlepšie a umožní nám vychutnávať si život 
(tábor) naplno.

Andrea Sabolová
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NEDAJ SA ZATLAČIŤ DO KÚTA
Tretia lekcia : Vdova chce dokončiť svo-

ju vec.
Ona svojím spôsobom prekonala patriar-

chu Abraháma, ktorý prosil za záchranu ľudí 
v Sodome. On sa v prosbách „zasekol“ pri čís-
le 10 spravodlivých pre záchranu mesta. Ona 
však dotiahla svoju vec do víťazného konca.

Štvrtá lekcia: Pán Boh vypočúva v pra-
vý čas.

Vo 4. verši podobenstva čítame: „Ale on 
dlho nechcel.“ Pán Boh odpovedá na naše 

modlitby v pravý čas. Pán Ježiš aj nám 
kladie otázku: „Či by sa Boh snáď ne-
zastal svojich vyvolených, ktorí dňom i 
nocou volajú k Nemu, i keď mešká s ich 
vyslyšaním? Hovorím vám: skoro sa ich 
zastane.“

Začal sa nový školský rok. Boží 
nepriateľ sa bude snažiť rôznym 
spôsobom zatlačiť nás do kúta. 
To je však čas, aby sme využili 
lekcie vdovy a v pravý čas zažili 
vypočutie našich modlitieb, ktoré 
sú v súlade s Božou vôľou. Každé 

víťazstvo musí byť vybojované na modlitbách.
                        
Prosíme, zapojte sa do Modlitebného 

programu Detskej misie: Nový život de-
ťom Slovenska. (Príloha Informačného listu)

* Modlime sa každú nedeľu o 21:00 za uve-
dené modlitebné námety.

* Zapojme sa do modlitebného zápasu za 
Kluby Dobrej zvesti.

* Modlime sa za následnú prácu s táborník-
mi zo všetkých letných akcií.

Povzbudenie, že vytrvalá modlitba pri-
náša ovocie: Z mailu bývalej táborníčky a  
návštevníčky Klubu Dobrej zvesti:

„Dnes mám už 30 a budem štvornásobná 
mamina. Ďakujem za možnosť stretnúť sa s 
Ježišom. Chcela som poslať moju dcéru do tá-
bora – Kluby Dobrej zvesti v mojom meste a 
v okolí nefungujú.“

Nie je aj toto dobrý námet na modlitby?  

Jozef Kováč

V jedno nedeľné ráno vošiel evanjelista 
D. L.  Moody do istého domu v Chicagu, 
aby odprevadil deti do nedeľnej školy. 
Tam ho zatlačili do kúta traja muži a vy-
hrážali sa mu násilím. „Počúvajte,“ po-
vedal Moody, „dovolíte mi aspoň sa po-
modliť, však?“ Muži súhlasili, a on sa 
modlil tak horlivo, že ho nechali na pokoji. 

Čo by som urobil ja v takej situácii? 
Ako by si to riešil ty? Poučme sa od Moody-
ho - nedal sa zatlačiť do kúta výtržník-
mi, ale aj v kritickej situácii pou-
žil mocnú Božiu zbraň: modlitbu.

Ťažké okolnosti života chceli 
zatlačiť do kúta aj ženu – vdovu, 
ktorú trápilo bezprávie. Jej prípad do-
stal do rúk bezcharakterný sudca, 
ktorý sa Boha nebál a človeka ne-
hanbil. Ona sa však nedala zatla-
čiť do kúta – v spore zvíťazila a 
Pán Ježiš nám ju v Podobenstve 
o bezbožnom sudcovi (Lukáš 
18, 1 – 8) dáva za príklad, ako 
sa treba vždy modliť a neocha-
bovať. Oplatí sa pozorne čítať toto podoben-
stvo. Táto vdova je výbornou lektorkou pre 
všetky naše životné situácie, i tie najťažšie...

Prvá lekcia: Neboj sa obťažovať Pána v 
modlitbe.

Pán Ježiš v úvode podobenstva hovorí, že  
„vždycky“ sa nám treba modliť. On, hoci bol 
Boh bol „vždycky“ v modlitebnom spojení so 
svojím nebeským Otcom. Aké sú naše prvé 
myšlienky, keď sa prebudíme? Modlíme sa 
najprv a potom riešime rôzne denné situácie?

Druhá lekcia: Pros o vytrvalosť v mod-
litbách.

Celé podobenstvo svedčí o mimoriadnej 
vytrvalosti tejto vdovy. Pred jej vytrvalosťou 
kapituloval jej bezcharakterný sudca. Podľa 
podobenstva máme byť vytrvalí a neochabo-
vať. Nezahanbuje nás vtom francúzsky cho-
dec Johan Deníz, ktorý nedávno na Olympiáde 
v Riu v chôdzi na 50 km dvakrát skolaboval 
na trati, ale sa nevzdal a dosiahol popredné 
umiestnenie.


