
ÚVODNÍK 

Vianoce 2012 – Boh nám daroval v!etko – "o #iada od nás? 
 
 Nesmierny, nik!m nezaslú"en! Dar, ktor! 
nám Pán Boh v Pánovi Je"i#ovi dal, sved$í, 
"e On nám daroval v!etko vo svojom 
Synovi. 
_________________________________ 
 

„… v ktorom sú skryté  
v#etky poklady…” Kol 2, 3a 

___________________________ 
 
 Bo"ie slovo pod Darom v#etk!ch darov 
nemyslí len narodenie Pána Je"i#a na 
Vianoce, ale aj Dar Golgoty, kde Pán Je"i# 
skompletizoval Bo"í Dar. 
 
 Skupina mlad!ch kres%anov a ich 
priate&ov sa ve$er zhroma"dila okolo 
táborového oh'a. Pri praskajúcej vatre 
po"iadali mladého kazate&a, aby im povedal 
svoje osobné svedectvo o tom, ako ho Pán 
Je"i# na#iel. Kazate& vytvoril kruh zo 
suchého ra"dia a zapálil ho. Potom vzal 
malé zvieratko a polo"il ho do horiaceho 
kruhu. Zvieratko sa úporne sna"ilo uniknú% 
z horiaceho kruhu, ale znovu a znovu 
nará"alo na ohe'. Napokon celé zmorené 
prestalo h&ada% únik. Vtedy kazate& natiahol 
ruku a vyslobodil zvieratko z kruhu. 
 Potom povedal: „Toto urobil Pán Je"i# pre 
m'a. Aj ja som sa sna"il zachráni% z kruhu 
mojich vlastn!ch hriechov rôznymi smermi: 
polep#ovaním sa, svojimi „zásluhami” pred 
Bohom, dobr!mi skutkami, v!chodn!mi 
nábo"enstvami, okultizmom, ateizmom, 
asketizmom, závislos%ami… (iadna z t!chto 
ciest mi nepomohla uniknú% z „ohnivého 

kruhu” mojej hrie#nej prirodzenosti. Úplne 
zmoren! som napokon volal v mojej 
internátnej izbe: „Pane, ak si, vyslobo) 
ma!” Vtedy som si spomenul na topiaceho 
sa Petra, ako volal: „Pane, zachrá' ma!” On 
po$ul v!krik mojej du#e a videl slzy pokánia 
na mojich lícach. S detskou dôverou som sa 
vlo"il do Spasite&ov!ch rúk. Plamene oh'a 
sa vzdialili – zostal mi v#ak ohe' Bo"ieho 
Ducha pre záchranu h&adajúcich, vysilen!ch 
&udí dne#nej modernej doby. 
 
 V#etci potrebujeme po$as tohtoro$ného 
Adventu i Vianoc ohe' Bo"ieho Ducha pre 
záchranu t!ch, ktorí bez Daru "ijú okolo 
nás. 
 
 $o ty urobí! pre Je#i!a? 
• *o urobí# pre to, aby deti i dospelí v 

tvojej rodine po$uli o Dare darov? 
• *o urobí# pre deti z tvojho okolia po$as 

tohtoro$n!ch Vianoc? 
• Si ochotn! za$a% modlitebn! zápas za 

nov! "ivot detí a mladej generácie na 
Slovensku?

  

Ochota modli% sa 
Na jednej mláde"níckej konferencii 

rozprával re$ník príbeh o mladom 
mu"ovi. Tento mlad! mu" mu hovoril, 
"e je ochotn! pre Krista ís% aj na kraj 
sveta, dokonca chce pre Krista i trpie% 
vo väzení. Re$ník, ktor! tohto mladého 
mu"a poznal, sa ho sp!tal: A pre"o 
nie si ochotn& viac sa modli%? 



PRÍBEH JEDNÉHO OBRAZU
  
 Písal sa 22. máj 1719 a mlad! gróf 
Nicolaus Ludwig von Zinzendorf prichádza 
do Düsseldorfskej obrazárne. Je bohat! 
a vzdelan!. Má v#etko, $o si za"iada a je 
pred ním nádhern! "ivot. Teraz stojí pred 
obrazom Je"i#a Krista s t+'ovou korunou na 
hlave od maliara Dominika Fettiho a je 
hlboko dotknut! odkazom napísan!m pod 
obrazom: „Urobil som to pre teba! "o ty 
urobí! pre m#a?” Znovu a znovu $íta 
nápis a nevie sa od neho odtrhnú%. On, gróf 
Zinzendorf, pozná Pána Je"i#a Krista! U" 
ako mal! chlapec v Neho uveril a vedel, "e 
Pán Je"i# zomrel na krí"i aj za neho. Stojí tu 
ako prikovan!, a" k!m svetlo v sieni 
nezhasne. Pla$úc opú#%a galériu. Boh sa cez 
posolstvo obrazu mocne dotkol "ivota 
mladého grófa.  Odi#iel z Düsseldorfu 
s pevn!m rozhodnutím slú"i% Pánu Bohu 
v#etk!m, $o má - svojím "ivotom 
i majetkom.  
 A tak sa za$ína história nádherného 
misijného diela, ktoré malo nepochybne 
najvä$#í vplyv na rozvoj modernej misie vo 
svete.   
 Tri veci silne vpl!vali na duchovn! "ivot 
grófa Zinzendorfa. Boli to: jeho hlboké 
dojatie t!m, ko&ko Kristus za neho trpel;  
jeho plné odovzdanie sa Tomu, ktor! za 
neho umrel; a z toho plynúce jasné 
sved$enie o Kristovi &u)om okolo seba. 
Spangenberg, Zinzendorfov priate&, ktor! ho 
najlep#ie poznal, napísal, "e Zinzendorf  
strávil mnohé noci na modlitbách a dni 
v pôstoch.  
 Gróf Zinzendorf zalo"il na svojom panstve 
ne)aleko Drá")an obec s názvom Herrnhut 
(Ochranovo), kde poskytol úto$i#te 
moravsk!m bratom, prenasledovan!m pre 
svoju vieru. Aj iní prenasledovaní veriaci 
rôznych denominácii na#li v Ochranove svoj 
domov. Aj ke) to spo$iatku prinieslo viacero 
vierou$n!ch sporov a nepokojov medzi 
bratmi, gróf Zinzendorf sa modlil a s láskou 
so v#etk!mi rozprával. Jedného d'a hovoril 
gróf Zinzendorf tri hodiny k obyvate&om 
Ochranova o diablovom diele rozde&ovania 
veriacich a zdôraz'oval jednotu v Duchu. 
V#etci boli Bo"ím slovom tak dotknutí, "e 
odvtedy u" viac neh&adeli na rozdiely, ale 
boli preniknutí tú"bou prinies%  evanjelium  
 

aj in!m, aby $o mo"no najviac &udí bolo 
zachránen!ch. To bol za$iatok mocného 
misijného hnutia, ktoré vyslalo z Ochranova 
misionárov do mnoh!ch oblastí sveta. Do 
USA medzi Indiánov v Georgii 
a v Pennsylvánii, k Eskimákom do Grónska 
a Lapónska, do Etiópie a západnej Indie, do 
ju"nej Afriky a do ju"nej Ameriky. Moravskí 
bratia boli skuto$n!mi pioniermi medzi 
misionármi. Aj William Carey, pokladan! za 
otca modernej misie, sa ve&mi pochvalne 
a s obdivom vyjadril o tom, $o Boh skrze 
moravsk!ch bratov vykonal.  
 Nevyhnutnou sú$as%ou tejto Bohom 
po"ehnanej misie bola no$ná strá". Bola to 
modlitebná strá" mu"ov z Ochranova, 
povinná pre ka"dého mu"a vo veku 16 a" 
60 rokov. Takáto modlitebná re%az be"ala 
nepretr"ite ka"dú noc.  Aj preto Boh mocne 
odpovedal na modlitby a táto misia priniesla 
nov! "ivot mnoh!m &u)om. 
 Ak! je záver tohto fascinujúceho príbehu?  
Ak chceme $o najviac &udí privies% k viere, 
#ime #ivot naplno odovzdan& Je#i!ovi 
Kristovi, ktor& dal za nás v!etko –
a bu$me %u$mi vytrvalej modlitby. 

!"



   Po tom, $o ma Pán Boh vytiahol z hlbokej 
duchovnej krízy v mojom "ivote, som sa 
rozhodol Mu slú"i% tam, kde ma chce On 
ma%. Moje predstavy o slu"be boli iné, ale 
Pán Boh ma priviedol do slu"by de%om 
v na#om zbore cez vyu$ovanie detskej 
besiedky. Táto slu"ba mi vyhovovala, 
preto"e som ju dokázal vykonáva% aj popri 
mojej $asovo náro$nej práci servisného 
technika. Ako technik a #kolite& pre 
elektroerozívne obrábacie CNC stroje som 
neustále na cestách a musím okam"ite 
reagova% na po"iadavku zákazníka.  
 U" pri tejto slu"be som mal rozhovor so 
svojím #éfom, kedy som ho prosil, aby mi 
umo"nil by% ka"dé dva t!"dne v piatok, 
v $ase besiedky, bez v!jazdu na servis. 
Modlil som sa za to a Pán Boh to podporil 
a aj cez túto skúsenos% som videl, "e Pán 
Boh stojí o túto slu"bu. 
 Ke)"e predt!m som pracoval s mláde"ou 
a nemal som skúsenosti s prácou s de%mi, 
najskôr som sa  zapojil do slu"by cez hru na 
gitare a prípravu rôznych hier a aktivít pre 
deti po$as besiedok. V mojom srdci ale bola 
tú"ba slú"i% priamo de%om aj cez vyu$ovanie 
biblick!ch lekcií, a preto  som sa prihlásil na 
kurz Detkej misie (Efektívne vyu$ovanie 
detí – stupe' 1). Po kurze som za$al naplno 
slú"i% na detsk!ch besiedkach. 
 Ke) mi bola ponúknutá mo"nos% 
absolvova% kurz pre in#truktorov, modlil 
som sa za to, preto"e som nechcel robi% 
nie$o, $o Pán Boh odo m'a neo$akáva. Pán 
Boh mi ukázal, "e mám ís%. Pre"il som 
ú"asné dva t!"dne na kurze, ale zárove' 
som si kládol mnoho otázok. „*o tu robím? 
V#etci títo &udia robia Kluby Dobrej zvesti, 
sú pracovníkmi DM a ja jedin! tu vyt+$am 
z radu.” Tie" som po$as celého kurzu cítil, 
"e Pán Boh chce odo m'a ove&a viac, ako 
som robil dovtedy. 
 S t!mto pocitom som sa vrátil domov 
a h&adal som, $o vlastne Boh chce, aby som 
robil. Myslel som samozrejme aj na Klub 
Dobrej zvesti, ale bolo to nie$o, $o sa mi 
zdalo by% nezlú$ite&né s mojou prácou 
v civilnom "ivote, a tak som to nerie#il. Pán 
Boh ale znova a znova mi dával do mojej 
mysle my#lienky robi% Klub Dobrej zvesti 
v Poprade. Povedal som Pánu Bohu:  
 

 
„Dobre, ale $o moja práca? Pane, ale ja to 
nechcem robi% sám.” 
 Pán Boh ma viedol, aby som oslovil brata 
Mareka v na#om zbore, ktor! je misijn!m 
pracovníkom, ale pracuje skôr s dorastom 
a mláde"ou. Ke) som ho oslovil, tak som 
bol prekvapen! Bo"ím vedením, preto"e aj 
on chcel robi% nie$o podobné, ale tie" sa 
nechcel do toho pú#%a% sám. 
 Tak sme sa spojili a spolu sa modlili aj za 
klub, ktor! sme chceli robi% na jednej zo 
základn!ch #kôl v Poprade. 
 *akali nás e#te dve ve&ké preká"ky. Prvou 
bol rozhovor s riadite&om #koly, ktor! musel 
súhlasi% s t!m, aby sme tak!to klub rozbehli 
na #kole. Druhou preká"kou bol rozhovor 
s mojím #éfom, ktorého som chcel po"iada%  
o to, aby som pracoval ka"d! piatok len do 
12:00 a tie",  aby som nemusel ís% na 
"iadny servisn! v!jazd. Táto po"iadavka 
bola dos% ve&ká, preto"e to znamenalo 
poveda% volajúcemu zákazníkovi, "e k nim 
technik nemô"e prís% a "e musia po$ka% do 
pondelka. Toto zákazníci nepo$ujú radi, 
preto"e pre nich je to strata okolo 30 EUR 
za ka"dú hodinu. Bola to ve&ká po"iadavka 
na #éfa, preto"e takéto nie$o nerobí  "iadny 
podnikate& rád, ve) tu ide o dobré meno 
firmy. V tom $ase som bol jedin!m 
technikom, a preto nemohol ís% nikto miesto 
m'a.  
 Pán Boh je ú"asn! v tom, "e ke) chodíme 
v Jeho vôli, tak On doká"e otvori% dvere 
tam, kde sú zatvorené a ovplyvni% myslenie 
a rozhodnutia &udí tak, aby mohol by% 
naplnen! Jeho plán. 

  

$O SOM OCHOTN' DA( BOHU? (SVEDECTVO) 
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   Dnes mô"em to v#etko, $o sa udialo 
vníma% ako Bo"í zázrak, ktor! Pán Boh 
urobil preto, aby mohlo by% hlásané 
evanjelium de%om aj cez KDZ na Z, Letná v 
Poprade. Pán Boh nám otvoril dvere cez 
riadite&a #koly aj v)aka dobrému menu 
Mareka cez jeho slu"bu na ka"doro$nom 
DEPO lete a baseballovom krú"ku na tejto 
#kole. Tie" otvoril dvere aj cez rozhodnutie 
#éfa, "e mô"em ma% vo&né piatky od 12:00, 
aby som mohol chodi% na KDZ napriek 
tomu, "e to znamenalo odmietnu% zákazníka 
a posunú% ho do )al#ieho t!"d'a.  
 Po$as celého roku sme mali na klube 12 – 
18 detí a aj tento rok sme znovu otvorili 
klub a máme okolo 12 – 14 detí. Je to 
ú"asné, "e Pán Boh otvoril tieto dvere a my 
mô"eme slobodne hlása% Bo"ie evanjelium 
t!mto de%om. Rozhodnutie, ktoré urobil môj 
#éf, bolo %a"ké, ale nijako nepo#kodilo 
 

 
renomé na#ej firmy na trhu a dnes u" mám 
kolegu, ktor! ma vie zastúpi%. V)aka Bohu 
aj za to!  
 

Igor Ma!ar (Poprad) 
 

 

Dobrovo)níci, ve)ká v*aka!          
 
 V na#ej misijnej práci medzi de%mi a mláde"ou si uvedomujeme, "e táto slu"ba nesenia 
evanjelia by nebola mo"ná bez dobrovo&níkov, ktorí ochotne jej venujú svoj $as, energiu 
a peniaze. Ve&mi si to vá"ime. Napríklad sestra Zuzka M. nám v lete ponúkla, "e si vezme 
dovolenku, aby nám pomohla pri evanjelizáciách na vo&nom priestranstve. Zuzka bola pre 
nás v tíme ve&k!m povzbudením a oporou. Te#íme sa, "e i teraz pred viano$n!mi sviatkami 
nám ponúkla svoju pomoc pri oslovení detí na základn!ch #kolách evanjeliom. Tieto akcie 
prebiehajú v $ase #kolského vyu$ovania, a preto, ak nám chce  pomôc%, je to opä%  spojené 
s obetovaním d'a dovolenky.  Veríme v#ak tomu, "e ka"dá obe% prinesená z lásky k Bohu, 
bude zdrojom ve&kého po"ehnania. Sme v)a$ní za to, "e príbehov o dobrovo&níkoch, ako je 
Zuzkin, by sme mohli napísa% ve&a. 
 
 Dobrovo)níci, e!te raz ve)ká v*aka za v!etko! 

pracovníci Detskej misie 

$O SOM OCHOTN' DA( BOHU? (SVEDECTVO) 
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 Ná# nebesk! Otec je nesmierne #tedr!m 
Bohom. Dal nám svojho Syna, aby nás 
zachránil. Daroval nám mo"nos% by% Jeho 
de%mi – a to je obrovská v!sada. Dal nám 
svoje zas&úbenia, aby nás uis%oval 
o veciach, ktoré potrebujeme vedie%. Dal 
nám mno"stvo po"ehnania v telesnej 
i duchovnej oblasti. Ke) si uvedomíme, $o 
v#etko to pre nás znamená, máme dôvod 
by% Bohu nesmierne v)a$ní. Bo"ie slovo nás 
v 1. Tes. 5, 17 a 18 vyz!va, aby sme sa 
neprestajne modlili a )akovali Bohu za to.  
 Boh v#ak od nás "iada ale aj to, aby sme 
Ho nasledovali. Nasledovanie by malo by% 
odozvou  ná#ho srdca na Bo"iu obrovskú 
lásku a na Jeho #tedros%.  
 Nasledovanie Krista má v!ak aj svoju 
cenu. Sme ochotní túto cenu plati%? Stojí 
nás to $as, energiu, $as% pohodlia a majetku 
a mo"no i majetok cel!. Pán Je"i# v#ak 
svojich nasledovníkov pripravil i na to, "e 
ich to mô"e stá% "ivot. 
 Sú veci, ktoré nám bránia v plnom 
nasledovaní Krista. Niekedy hovoríme, "e 
nemáme $as venova% sa viac Bo"ím veciam.  
Brat Bill Wilson, vedúci slu"by Metro 
ministries v New Yorku, ktorá ka"d! t!"de' 
osloví evanjeliom 20 tisíc detí, hovorí, "e 
tento argument doká"e prija% od 
dorastenca, ale nie od dospelého. Preto"e 
dospel! si svoj $as vie zariadi% pod&a svojich 
priorít. Je to teda otázka toho, ako máme 
zoradené priority. Je "ivot pre Boha a Jeho 
nasledovanie pre nás tou najvä$#ou 
prioritou? 
 Stojí to energiu. Ka"d! z nás v#ak vie, 
ko&ko vládze. Ak v#ak máme správne 
priority, aj energiu budeme investova% do 
správnych vecí a nebudeme 'ou plytva%. 
 Stojí nás to pohodlie a $as% ná#ho 
majetku. Nielen, "e kres%an dáva na Bo"ie 
dielo $as% svojho príjmu, ale mnohí sa vzdali 
dobr!ch príjmov vo svojom pôvodnom 
zamestnaní, aby smeli slú"i% v cirkvi, $i 
v misijnom diele. Ve&mi som bol osloven! 
svedectvom sestry Soni$ky, ktorá pracuje 
ako kuchárka v Stredisku Detskej misie 
Prame' v *astej. V septembri jej zavolali 
z renomovaného hotela v Poprade 
s ponukou na prácu. Jednalo sa nielen 
o vedenie práce v hotelovej kuchyni, ale aj 

o za#ko&ovanie nov!ch pracovníkov 
a odovzdávanie Soni$kin!ch bohat!ch 
skúseností. Táto práca by bola 
nieko&konásobne lep#ie zaplatená ako práca 
v *astej. Soni$ka v#ak odmietla. Chcela 
na)alej osta% slú"i% de%om a dorastencom 
na táboroch a víkendovkách. Vyznala, "e 
tak! pokoj ak! na#la v *astej, by nena#la 
nikde inde. Ja sám sa v"dy te#ím do *astej, 
ke) tam idem ako vedúci tábora, preto"e 
viem, "e sestra Soni$ka nám nielen dobre 
navarí, ale sa ka"d! de' za svojich 
stravníkov modlí, aby sa ich Pán Boh 
dot!kal.  To je obe%. To je slu"ba. To bude 
po"ehnanie! 
 Niekedy mi je &úto, ke) mladí &udia, 
nad#ení pre Pána Je"i#a, nevedia nájs% 
odvahu ís% do misijného diela 
s odôvodnením, "e tam sa zarába menej 
a "e to by im nesta$ilo. *o by na tak!to 
argument asi povedal kres%an zo Severnej 
Kórey alebo z Indonézie? Tam u" len to, "e 
sú kres%anmi, ich mô"e stá% "ivot. Tu 
rie#ime, $i si budeme môc% dovoli% to, alebo 
ono, $i si udr"íme ak!-tak! #tandard 
zodpovedajúci dobe, v ktorej "ijeme, ale im 
tam ide o "ivot! Pán Je"i# povedal: „Kto ma 
chce nasledova%, musí ma ma% rad#ej ako 
svojho otca a matku, ako svoje deti, bratov 
a sestry, ba vä$#mi ako sám seba, iná$ 
nemô"e by% mojím u$eníkom. Kto nie je 
ochotn! zná#a% %a"kosti, ktoré mu nastanú, 
ke) ma bude nasledova%, nemô"e by% 
mojím u$eníkom.”  Luká# 14, 26 – 27 pod&a 
prekladu Nádej pre ka"dého.   
 Mil& brat, milá sestra, Boh nám dal 
toho naozaj ve)a. Bu)me ochotní aj my 
da% ve&a pre Neho. On je toho hoden. 
Nechajme sa in#pirova% príkladmi z Biblie, 
z histórie i príkladmi  vôkol nás.  Je ve&a 
nasledovníkov Pána Je"i#a, ktorí dali pre 
Neho ve&a.  
 Prijali sme mnoho po"ehnania. Dajme 
toto po"ehnanie )alej. Deti vôkol nás sú 
hladné po Bohu. Urobme v#etko pre to, aby 
Ho smeli spozna%. Investujme svoj "as, 
energiu i peniaze do misijného diela, 
aby $o najviac detí spoznalo Spasite&a. Ve): 
„Tak nie je vô"a vá#ho Otca v nebesiach, 
aby zahynul $o aj len jeden z t%chto 
mali$k%ch.”                 Matú# 18, 14

               

KO+KO STOJÍ NASLEDOVANIE KRISTA? 
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   Po$as 39 rokov sú $lenovia 
evanjelikálneho zboru vo Virgínii (USA) 
konfrontovaní s otázkou $o ak…? 
 Túto otázku si polo"il apo#tol Pavol (1. 
Korintsk!m 15) a t!kala sa vzkriesenia Pána 
Je"i#a. $o ak by… Pán Je"i# nevstal z 
m+tvych – v#etci by sme zahynuli. 
 Aplikácia tejto otázky je v zbore ve&mi 
"ivá. 
• $o ak… sa nebude# modli% za misiu vo 

svete? 
• $o ak… nebude# podporova% misiu? 
• $o ak… nepôjde# na misiu, ak %a volá 

Pán? 
 V $ase od 7. 11. do 11. 11. 2012 sme sa 
smeli zú$astni% 5-d'ovej misijnej 
konferencie tohto zboru. Pripome'me si 
aspo' dva aspekty "ivota zboru. 

 
$o ak… sa zbor modlí? 
 
 Zbor vznikol z misijnej vízie br. ThDr. 
Roberta Aldermana. On z Bo"ieho slova 
pochopil, "e za misiu vo svete je 
zodpovedn! ka"d! veriaci v Pána Je"i#a. 
 Preto tú"il pred vy#e 40. rokmi zalo"i% 
cirkevn! zbor, ktorého dominantnou úlohou 
bude podporova% svetovú misiu. 
 Hoci sme viac rokov neboli v tomto zbore, 
boli sme $asto pohnutí k slzám, ke) sme 
mnohokrát mohli po$u% vetu: „… Ka&d% de' 
sa za vás modlím.” Modlitby jednotlivcov za 
„svojich” misionárov udr"ujú neustály 
záujem o misiu vo svete, ale aj v blízkom 
okolí. Modlitebn! sprievodca za misijnú 
rodinu zboru má 40 strán – za potreby 
misionárov v rôznych krajinách sveta. 
 V úvodníku vedúci misie zboru pí#e: 
  

  
 „Tento modlitebn% sprievodca je 
najdôle&itej#ia publikácia, akú zbor vydáva.” 
 Modlitebn! program „Milión minút za 
misiu” priná#a ka"d! mesiac nové 
modlitebné námety od misionárov z rôznych 
$astí sveta. 
 V men#ích modlitebn!ch skupinách sa 
$lenovia zboru modlia za u"#í okruh svojich 
misionárov – aj my sme sa stretli s na#ou 
skupinkou asi 20 modlitebníkov. 
 $o ak…  sa zbor modlí? Viacerí misionári, 
ktorí sa zú$astnili podobn!ch konferencií v 
rôznych $astiach sveta, sved$ili: „Tu, kde sa 
zbor vytrvalo modlí, najviac zakusujeme 
lásku, jednotu a mocnú Bo&iu prítomnos(.” 
 

 

$o ak… zbor má misijnú víziu? 
 
 Pä% k&ú$ov!ch cie&ov, ktoré sa t!kajú 
misie, si zbor neustále pripomína: 
• poznanie o misii, 
• modlitby za misiu, 
• dávanie na misiu, 

WHAT IF… ? – $O AK… ? 
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• ís% do misie (krátkodobo, dlhodobo, odís% 
do misie na pln! úväzok), 

• stara% sa o misionárov. 
 
 Kto sú teda zborom „adoptovaní” 
misionári? 
 Zbor podporuje misionárov, resp. misijné 
organizácie na 47 miestach sveta. 
 
 Aspo' nieko&ko misijn!ch polí, kde má 
zbor svojich misionárov: 
• Ázia: 11 miest (napr. Ázia – kontinent, 

India, Mongolsko, Filipíny, Thajsko, 
Vietnam) 

• Severná Amerika: 7 miest 
• Afrika: Uganda/Rwanda 
• Európa + Stredná Ázia: 8 miest 
• Ju"ná a Stredná Amerika: 4 miesta 

(Kuba, Ekvádor, Mexiko, Paraguaj) 
• Medzinárodné partnerstvo: 9 miest 

(*ína, Indonézia, Malta, Perzia, Sudán, 
Tunis) 

 
 Milí "itatelia, mo#no si pomyslíte, #e 
zrejme ide o ve)k& „mega” zbor. Nie! Je 
to stredne ve&k! zbor s vy#e 1000 $lenmi, 
ale s „mega” víziou pre svetovú misiu. 
 
 Po$as konferencie sme mohli predstavi% 
na#u prácu, vies% „chapel” pre deti v 
#kolskom veku, ako aj zú$astni% sa dvoch 
misijn!ch konferencií pre deti.  
 Títo mali$kí sú vedení k misii v rodinách, 
v nede&nej #kole, kres%anskej zborovej #kole 
i na krú"koch, aj pri rôznych udalostiach v 
zbore. 
  
 

 Na konferencii sa zú$astnil aj br. Czeslaw 
Bassara – b!val! riadite& DM pre strednú 
Európu (na fotografii). Jeho postreh: „V 
Európe sa o misii dozvedáme zvä&!a na 
teologick'ch fakultách a biblick'ch 
!kolách, v USA v pred!kolskom veku.” 
Nebude toto k&ú$ aj pre nás na Slovensku? 

 
Jozef a )ubica Ková$ovci 
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44 rokov u# prebiehajú v $echách a na Slovensku ka#dú nede)u 
o 21:00 modlitby za prebudenie medzi de%mi a mlad&mi )u*mi. 

 
 U" po$as totality boli "ivoty mnoh!ch detí 
a dorastencov zachránené ako v!sledok 
t!chto modlitieb a veríme, "e i pre ve&ké 
prebudenie medzi mlad!mi v 90-tych 
rokoch boli tieto modlitby k&ú$ové. 
V Detskej misii sme za"ili v)aka va#im 
úprimn!m modlitbám tie" ve&a Bo"ieho 
po"ehnania.  
_______________________________ 
 

Prosíme, bdejte s nami v t&chto 
modlitbách v nede)u o 21. hodine  

i na*alej. 
____________________________ 

 

  

 
 Ak by ste chceli do tak!chto modlitieb 
zapoji% i )al#ích bratov a sestry, budeme 
radi. Mô"ete pri tom vyu"i% i zálo"ky, ktoré 
vám v tomto Informa$nom liste posielame. 
Ak by ste potrebovali, radi vám ich po#leme 
viac. Sme naozaj Pánu v)a$ní za ka"dého 
modlitebníka. 
 
 Milí bratia, milé sestry, ak by vás Pán 
viedol k tomu, #e by ste chceli za"a% 
modlitebnú skupinku za prácu s de%mi, 
dajte nám to, prosíme, vedie%.  
 
 Napí#te nám mail, SMS alebo poh&adnicu 
o tom. Bude to pre nás ve&ké povzbudenie, 
ke) budeme vedie%, "e sme viacerí spojení 
v modlitbách za nov! "ivot de%om na 
Slovensku. Zárove' vám budeme môc% 
posiela% aktuálne modlitebné námety.  
 Veríme, "e okrem modlitieb jednotlivcov 
i spolo$né modlitby" v skupinkách majú svoj 
obrovsk! v!znam. Pán Je"i# povedal: 
 

 
 

„A zase vám hovorím: Ak sa dvaja z vás dohodnú na nie$om na zemi, &e budú prosi( o to, 
dostane sa im toho od môjho Otca, ktor% je v nebesiach. Lebo kde sa dvaja alebo traja 

zhroma&dili v mojom mene, tam som medzi nimi.” 
Matú# 18, 19 – 20 

  

MODLITE SA SPOLU S NAMI! 
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 Priná#ame vám nieko&ko povzbudiv!ch svedectiev. Nie sú to len príbehy na povzbudenie, 
ale aj príbehy o tom, ako Pán Boh odpovedal na modlitby. Vieme, "e sa mnohí za misiu 
a jej aktivity modlíte, a tak nech aj tieto svedectvá sú pre vás odmenou za va#e verné 
modlitby.
  
 Dostali sme viacero svedectiev do 
misie o tom, ako Pán odpovedal na 
modlitby za letné tábory:  

 Dobr% de'! Na tábore sa mi ve"mi pá$ilo. 
Bola som u& aj na in%ch kres(ansk%ch 
táboroch ale &iadny nebol tak% dobr% ako 
tento. Pá$il sa mi cel% program, stí#enia, 
hry (ve"ké hry, no$né hry...). Nenapadá ma 
ni$, $o by som zmenila. Som rada, &e som 
tam bola aj hlavne kvôli tomu, &e som sa 
viac dozvedela o Je&i#ovi! Pekn% de'! :) 
 

Ema P.  
 
 Teraz som bol na super dorastovom 
tábore a tam to bolo vá&ne a kone$ne som 
mal ako keby otvorené o$i.  

Luká# N.  

 
 Dobr% de', 
 na#e deti sú skalní táborníci, zú$ast'ujú 
sa ka&doro$ne nieko"k%ch táborov.  
 Tak, ako minul% rok, aj tento rok bol Vá# 
tábor pre nich „TOP”. Pôvodne sme mali 
tro#ku obavu, $i nebudú ma( prehnané 
o$akávania... V r. 2011 boli prv%krát a 
ve"mi sa im pá$ilo, tak&e tento rok u& ne#li s 
obavami, ale s ve"k%mi o$akávaniami. Aj 
tentoraz sa vrátili s t%m, &e bolo : „SUPER a 
e#te lep#ie ako vlani!” 
 *akujeme! 
 +o naviac, najstar#í si od tábora 
pravidelne denne $íta Bo&ie slovo. V!aka! 
 Pán Boh nech po&ehnáva Va#u prácu, 
!akujeme. 

Klimentovci 

 
 -akujeme za modlitby za Fra'ovcov – 26. 
októbra sa nám narodila dcérka 
+udmila.  Rodi$ia a sestra Lenka sa jej 
ve&mi te#ia. Je to pokojné die%a, rado papá 
a spí. Sme Pánu Bohu za .udmilku i za jej 
pokoj a dobr! spánok Pánu Bohu ve&mi 
v)a$ní. 
 

Zuzka a Michal Fra'ovci 
 

 

Tak, ako brúsenie kosy nezdr"iava 
"atvu, ani modlitba nezdr"iava 

akúko&vek slu"bu. 
 

MODLITE SA SPOLU S NAMI! 
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Viano"né akcie na základn&ch !kolách 
 

 
 V d'och 12. – 19. 12. 2012 chceme 
prinies% viano$nú zves% do základn!ch #kôl v 
rôznych mestách Slovenska. Na#ím cie&om 
je vysvetli% de%om prav! zmysel Vianoc a aj 
touto cestou im da% príle"itos% spozna% Pána 
Je"i#a ako osobného Spasite&a. 
 
Efektívne vyu"ovanie detí – stupe, 1 
 
Kedy:  1. – 2. 2. 2013 – 1. $as% 
           15. – 16. 2. 2013 – 2. $as% 
           1. – 2. 3. 2013 – 3. $as% 
 
Kde:  Banská Bystrica 
 

Zimn& tábor dorastu 
 
Kedy:  3. – 8. 3. 2013 
Kde:  *astá 
Garant: V. Terem 
 
Podrobnej#ie informácie o akciách nájdete 
na na#ej stránke www.detskamisia.sk. 

Pridaj sa k nám! De, pôstu a modlitieb 
 

  
 Ako reagoval Nehemiá#, ke) mu opísali 
biedu, v ktorej sa nachádzajú obyvatelia 
Jeruzalema?  
___________________________________ 
 

„Ke! som po$ul tieto slová, sadol som si, 
plakal a trúchlil som nieko"ko dní. Postil 

a modlil som sa pred nebesk%m Bohom.” 
Nehemiá# 1, 4 

___________________________________ 
  
 Mil! brat, milá sestra,  
14. januára 2013 sa stretnú pracovníci 
Detskej misie na Dni pôstu a modlitieb. 
Budeme za$ína% o 9:00 ráno. Mô"e# sa 
k nám prida% doma, na pracovisku, na 
ceste, ktorú bude# v ten de' kona%. 
 Prosíme, pridaj sa do tohto pôstu 
a modlitieb a volaj spolu s nami k mocnému 
Bohu neba a zeme za spasenie detí na 
Slovensku.   
 V na#ej slu"be sú veci, ktoré napredujú, 
sú v#ak i „múry, ktoré nevieme zbúra%”. 
Uvedomujeme si, "e je potrebné vola% 
k ná#mu Pánovi spôsobom, ako Nehemiá# 
volal. Stála pred ním úloha, kde si bytostne 
uvedomoval svoju odkázanos% na Boha. 
Preto k modlitbám pridal i pôst.  
  
 Mil! brat, milá sestra, budeme ve&mi radi, 
ak sa k nám pridá#. Daj nám to, prosím, 
vedie% (mailom na frano@detskamisia.sk, 
alebo cez SMS na mobil: 0908 860 260). 
Radi ti po!leme modlitebné námety, 
ktoré budeme v ten de' spolo$ne Pánovi 
predklada%.  

PRIPRAVUJEME 
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NOVINKA – Malé deti mô#u pozna%  Boha cez Spasite)a
 
 Ponúkame vám materiál na vyu$ovanie 
pred#kolákov, v ktorom malé deti 
spoznajú Spasite)a, ktor! ich tak miloval, 
"e za nich polo"il svoj vlastn! "ivot. Materiál 
obsahuje 6 lekcií (Je"i#ov vjazd do 
Jeruzalema, Judá#ova zrada, Petrovo 
zapretie, ukri"ovanie, vzkriesenie, Je"i#ov 
návrat do neba). Ka"dá lekcia sa dá rozdeli% 
na 2 – 3 $asti. K lekciám sú spracované 
ver#e na zapamätanie, menovky, vizuálne 
pomôcky, pracovné listy, nápady na kvízy, 
hry at). K textu sú prilo"ené farebné 
obrázky vo formáte zvä$#enej A4. 
 
Cena: 16 EUR 
 
Viano"né materiály 
 
! inovovan! balí$ek Obraz alebo rám, 
! Ako slávi% Vianoce,  
! Tri dary,  
! Posolstvo hviezdy,  
! Svetlo "ivota,  
! De' pred ,tedr!m ve$erom, 
! scénky  Spasite& pre v#etk!ch &udí,  
      Na tieto Vianoce chceme viac.  

 

 

 Kompletnú ponuku literatúry nájdete na www.detskamisia.sk/obchod.

Nová stránka Detskej misie – www.detskamisia.sk 
 
 Milí priatelia! 
 
 Mo"no ste si u" v#imli, "e 
od 5. 11. 2012 sme spustili 
novú stránku Detskej misie. 
Pova"ovali sme za potrebné 
prida% niektoré funkcie a 
skvalitni% poskytovanie 
informácií. *o sa zmenilo na 
na#ej stránke? *o mô"ete 
o$akáva%? Kliknite si na 
www.detskamisia.sk a 
zoznámte sa so v#etk!mi 
novinkami a vylep#eniami. 
Veríme, "e budete spokojní! 
 
 

LITERATÚRA A INTERNET 
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PO-EHNANÉ VIANO$NÉ SVIATKY
 

 
Viano"n& dar"ek, ktor& sa nedá kúpi% 
 
 Blí"ia sa Vianoce a my chceme druh!ch nie$ím obdarova%, urobi% im rados%.  
 Som ve&mi smutná z toho, "e &udia zo sviatkov oslavy narodenia Pána Je"i#a urobili 
komer$né Vianoce. Rados% z toho, "e nám Pán Boh poslal Spasite&a, nahradili hojnos%ou jedla 
a h+bami dar$ekov, ktoré úmorne zhá'ajú po obchodoch. 
 Minul! rok som na jese' povedala mojim de%om a vnú$atám, ktoré u" dávno nie sú mal!mi 
de%mi, aby mi na Vianoce nekupovali "iadne dar$eky. Ak by mi v#ak chceli urobi% rados%, 
mô"e sa ka"d! nau$i% naspamä% jeden ver# z Biblie, ktor! doteraz nevedel, a poveda% mi ho 
na ,tedr! ve$er ako dar. Ostatní $lenovia #ir#ej rodiny sa pridali k môjmu návrhu a tie" si 
"elali tak!to dar$ek. 
 Tak sme ka"d! dostali 8 dar$ekov, ktoré sme nekúpili, ale venovali sme im $as a ve&kú 
chu% u$i% sa. 
 Bola som ve&mi v)a$ná za 8 ver#ov z Biblie, ktoré sa moji drahí nau$ili naspamä%. A aby 
som si ich pamätala, napísali mi ver#ík na zálo"ku do knihy a venovali mi ju, prípadne 
nama&ovali obrázok alebo mi ver#ík zarámovali ako obraz. 
 V#etci sme mali ve&kú rados% a pre"ili sme po"ehnan! ,tedr! ve$er. 
 Bol to dar$ek, ktor! sa nedá kúpi% v "iadnom obchode a urobí ve&kú rados% obdarovanému, 
darcovi i Pánu Bohu. 
 

Tá'a Boro#ová

__________________________________________________________________ 
 

Milí priatelia, podporovatelia, modlitebníci a dobrovo%níci! 
 

Prajeme vám, aby ste v nasledujúcich d#om pre(ili plnos) Bo(ieho po(ehnania a 
pocítili Bo(í láskav' dotyk v osobnom (ivote i v práci. 

S láskou pracovníci Detskej misie 


