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ÚVODNÍK

Vianoce sú idylickým časom, v ktorom sa ľudia snažia mať k sebe bližšie. Jasličky, 
maštaľka, hviezda nad Betlehemom – v nás vyvolávajú pocit pokoja a akéhosi presvedčenia, 
že Boh vo svojej láske nedopustí nič zlé. Možno práve na Vianoce v našej kultúre sa ešte viac 
utvrdzujeme v tom, že milujúci Boh nás nepotrestá za naše hriechy, že každý človek pôjde 
jedného dňa k Nemu. 

Áno – Boh je láska, ale zároveň Boh je aj verný a spravodlivý. To, čo povie, vždy do-
drží. Vo svojom Slove hovorí, že … Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej… a  … Odmena za 
hriech je smrť… Keď vieme, aký je Boží postoj k hriechu, nemôžeme si nahovárať, že si Boh 
zakryje oči pred hriešnym človekom a pustí ho do neba. Bol by sám proti sebe. Hriech sa do 
neba nedostane, hriešny človek sa do neba nedostane! 

V 2. liste Korintským 5, 20 apoštol Pavol píše: “Miesto Krista sme teda poslovia… 
Miesto Krista prosíme: Zmierte sa s Bohom!” Počas nadchádzajúceho obdobia Adventu a 
Vianoc sa ľudské srdcia otvárajú a sú ochotné viac počúvať o Bohu. Využime tento čas a vyzý-
vajme ľudí, aby sa zmierili s Bohom. Hovorme im o tom, že Pán Ježiš nezostal bezmocne ležať 
v jasličkách. On sa obetoval a bol potrestaný namiesto nás. Vďaka Jeho smrti na kríži môžeme 
byť zmierení s Bohom. 

Či sa však skutočne zmieriš s Bohom, to závisí od teba. Pán Ježiš už vykonal všetko, 
záverečné rozhodnutie – či príjmeš Jeho obeť a zmieriš sa tak s nebeským Otcom – je na kaž-
dom jednotlivcovi.

Vianoce sú časom pokoja a mieru. Pre nás kresťanov však majú byť i časom, kedy 
presmerujeme zrak ľudí z jasličiek na kríž, ktorý prináša zmierenie. Pri všetkom krásnom a 
radostnom, čo nás v týchto dňoch obklopuje, nezabúdajme na ľudí okolo nás, na tých, ktorí žijú 
ešte v zbure proti Bohu. Choďme za nimi a vyzývajme ich: “Zmierte sa s Bohom!” Nech aj im 
Vianoce prinesú skutočný pokoj a bezpodmienečnú radosť.
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„Namiesto Krista prosíme, zmierte sa              
s Bohom.“

Kazateľ a teológ so srdcom pre deti
Takto by bolo možné nazvať Dr. Armina 

Mauerhofera (1946). V Detskej misii som o 
ňom počul od rôznych ľudí povzbudivé príbehy 
o tom, ako sa jeho zbor cez službu deťom nie-
koľkonásobné rozrástol. 

S bratom Mauerhoferom som mal možnosť 
stretnúť a rozhovor s ním bol mimoriadne in-
špirujúci a povzbudivý. Dr. Armin Mauerho-
fer  v súčasnosti vyučuje zborovú pedagogiku 
– zborovú prácu s deťmi na STH Basel, čo je 
veľmi vyhľadávaná biblická škola v nemecky 
hovoriacom priestore. V sedemdesiatych ro-
koch 20. storočia bol tento pokorný muž s ob-
rovským srdcom pre stratených  kazateľom v 
švajčiarskom 15-tisícovom meste Langenthal. 
Za 15 rokov jeho pôsobenia sa rozrástol 
zbor z pôvodných 120 členov na 550 čle-
nov. Ako to bolo možné? Cez prácu s deťmi! 

Brat Mauerhofer povzbudzoval členov svoj-
ho zboru k tomu, aby sa venovali evanjeli-
zácii detí vo svojom okolí. Motivoval  veriace 
rodiny, ktoré mali deti, aby nerozprávali bib-
lické príbehy len svojim deťom, ale prizvali i 
deti zo susedstva a spolužiakov svojich detí. 
Takto vzniklo 15 Klubov Dobrej zvesti, ktoré 
sa konali raz týždenne v rôznych častiach Lan-
genthalu i v okolitých obciach. 

Tieto kluby neviedli zboroví pracovníci s 
deťmi, ktorí počas nedeľných služieb robili be-
siedku. Viedli ich rodičia zborových detí. Celý 
cirkevný zbor stál za touto službou. 

Brat Mauerhofer o evanjelizácii detí kázal 
často vo svojich kázňach. Jeho manželka pra-
videlne raz do mesiaca robila vzdelávanie pre 
rodičov, ktorí viedli Kluby Dobrej zvesti. Na 
každom takomto vzdelávaní prebrala s nimi 
biblickú i praktickú tému o práci s deťmi. Tiež 
im predviedla čo a ako vyučovať počas ďalšie-
ho mesiaca na kluboch, ktoré biblické lekcie 
preberať, aké piesne spievať, aké verše vyu-
čovať a aké kvízy použiť.  

Týchto 15 rodín, ktoré viedli Kluby Dobrej 
zvesti pre deti, cítilo neustály záujem a pod-
poru zo strany cirkevného zboru. Spolu chodi-
lo na tieto kluby 200 detí. 

Každý rok pred Vianocami nacvičili vo všet-
kých  kluboch rovnakú pieseň. Deti s ňou 
vystúpili  na vianočných bohoslužbách. Deti 
pozvali svojich rodičov, aby sa na tento via-
nočný program prišli pozrieť. V kázni zazne-
lo jasné evanjelizačné posolstvo. A tak, ako 
je v Božom slove napísané, že evanjelium je 
mocou Božou (Rim 1, 16), tak boli srdcia ro-
dičov premieňané a viacerí privedení vo viere 
ku Kristovi. 

V priebehu 15 rokov  z týchto 200 detí 
pribudlo 100 do cirkevného zboru a z ro-
dičov pribudlo ďalších 100. Cirkevný zbor 
teda vzrástol len touto službou zo 120 na 320 
členov. Ďalších zhruba 230 členov bolo získa-
ných cez  ostatné aktivity zboru – cez evanje-
lizácie, cez pozvania na spoločnú kávu v zbo-
rových priestoroch a cez rozhovory a osobné 
svedectvá členov zboru. 

Čím to bolo, že tento zbor zažil toľko 
požehnania? Zbor sa vytrvalo modlil za prá-
cu medzi deťmi, kázal verne evanjelium, či už 
malým, alebo veľkým, neustále povzbudzoval 
a podporoval tých, ktorí pracovali s deťmi. Mal 
svoju víziu a so švajčiarskou dôslednosťou ju 
napĺňal. Bol si vedomý toho, že z práce s deť-
mi nevzíde hneď okamžité ovocie, ale že práca 
s deťmi je beh na dlhé trate. Ale vytrvalosť 
priniesla ovocie. 

Čo však bolo túžbou zboru a jeho kaza-
teľa? Nebol to samotný rast vyjadrený v poč-
te členov. Túžbou bolo zvestovať evanjelium. 
Brat Armin Mauerhofer i jeho zbor mali srdcia 
zlomené pre tých, ktorí hynú bez Krista. Preto 

tak veľmi túžili na mieste Kristovom prosiť os-
tatných, aby sa zmierili s Bohom. 

A čo my? Prosíme aj my na mieste Kris-
tovom, aby sa stratení ľudia zmierili s Bo-
hom? Pozývame ľudí ku  Kristovi? Záleží nám 
na deťoch, ktoré stretávame pri našom dome, 
cestou do práce, záleží nám na kamarátoch 
našich detí? 

Milý brat, milá sestra, ak premýšľaš nad 
tým, že by si i Ty chcel volať deti k zmiereniu 
s Bohom, radi ti v tom budeme nápomocní. 
Buďme Pánovými poslami, ktorí budú prosiť 
v mene Kristovom, aby sa deti a mladí ľudia 
okolo nás zmierili s Bohom. 

Michal Fraňo

VYUŽIME VIANOCE

Vianoce sú časom otvorených dverí 
pre zvestovanie evanjelia. V tomto obdo-
bí smieme prísť s vianočným programom na 
základné školy. Program pozostáva zo spevu 
vianočnej koledy, učenia detskej vianočnej 
piesne, prečítania verša z Biblie, ktorý hovorí 
o význame Vianoc, z hry, kvízu, predstavenia 
letných táborov, predstavenia internetovej 
stránky a korešpondenčných kurzov. Samo-
zrejme nemôže chýbať biblická lekcia, v ktorej 
je deťom jasne podané evanjelium. 

Tohtoročná lekcia sa volá Tri dary. Ho-
vorí o tom, že prvý dar nám z lásky priniesol 
Boh. Bol ním Jeho Syn – Pán Ježiš Kristus, 
ktorého nám poslal na prvé Vianoce na tento 
svet. Druhý dar priniesol Pán Ježiš. Tým da-
rom bol Jeho život, ktorý za nás priniesol ako 
obeť na golgotskom kríži a zaplatil za naše 
hriechy. Ten tretí dar je dar, ktorý môže pri-
niesť každý z nás. Sú ním naše ruky, nohy, 
oči, uši a myseľ, ale predovšetkým naše srdce, 
ktoré Boh túži zmeniť. 

Sme Pánu Bohu vďační za to, že sa opäť 
viacero bratov a sestier podujalo pomôcť 
nám s vianočnými programami. Či už ako 
hudobníci a spoluúčinkujúci, alebo tým, že na 
škole v ich susedstve vybavia povolenie na ta-
kýto program. 

Pán Boh nás vo svojom Slove vyzýva, 
aby sme ľuďom tlmočili Božie pozvanie 
k odpusteniu hriechov a večnému životu. 
Túžime na mieste Kristovom volať k pokániu a 

KAZATEĽ A TEOLÓG SO SRDCOM PRE DETI
zmiereniu sa s Bohom. Prosím, modlite sa za 
nás, aby nám Boh daroval tie správne slová, 
aby sme jasne vedeli zvestovať evanjelium a 
aby semeno Božieho slova prinieslo svojím ča-
som úrodu v životoch detí. 

Pri vianočných programoch na školách 
budú mať žiaci prvého stupňa základných 
škôl nielen možnosť počuť evanjelium, 
ale aj dostať štartovacie lekcie koreš-
pondenčných kurzov, v ktorých budú môcť 
evanjelium ďalej spoznávať. Niekedy však v 
nás zostáva otázka, koľko si toho deti v sku-
točnosti zapamätajú a či v nich niečo zostalo?

Veľkým povzbudením je pre nás sve-
dectvo brata Csabu Tolnaia (na fotografii 
vľavo). Ako chlapec vyrastal v ateistickej ro-
dine. V piatich rokoch počul od staručkej pani 
susedky evanjelium a zapamätal si len dve 
veci: Pán Ježiš prišiel kvôli jeho hriechom a 
On ešte raz príde, aby súdil živých a mŕtvych.  

Kvôli ateistickej výchove, akej sa Csa-
bovi dostávalo, na takmer 10 rokov na 
evanjelium zabudol. Keď mal ale 15 – 16 
rokov, začal sa pýtať po zmysle života a vtedy 
sa rozpomenul na tieto dve veci, že Pán Je-
žiš prišiel aj kvôli jeho hriechom a že On ešte 
raz príde. To priviedlo Csabu na kolená a prijal 
Pána Ježiša za svojho Spasiteľa a Pána. Od-
vtedy Mu verne slúži.  

Boh skutočne dokáže nechať malé se-
mienko rásť! Biblický verš  Izaiáš 55, 11 nám 
pripomína, že Božie slovo sa nenavráti k nám 
prázdne, ale vykoná to, na čo ho Pán posiela.

Michal Fraňo

BOŽIE SLOVO SA NENAVRÁTI PRÁZDNE...
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Čriepky z klubov

Počas klubu na jednej z bratislavských škôl, 
kde sa stretáva viac ako 20 detí k počúva-
niu Božieho slova, prišla k nám stará mama 
jedného zahraničného chlapčeka. Počúvala... 
Sledovala... Po skončení príbehu sme deťom 
zdarma rozdávali gedeónske malé Biblie. Sta-
rá mama študovala Bibliu, mala záujem o jej 
kúpu, ale zároveň mi oznámila, že jej vnúčik 
na KLUB chodiť nebude, je tam prvý a po-
slednýkrát. Zostala som prekvapená a mod-
lila som sa, aby mi Pán dal slová a silu na 
rozhovor s ňou. A Pán skutočne konal. Pani 
sa mi otvorila, hovorila o množstve závažných 
problémov, ktoré má, o tom, že sa o vnúči-
ka stará sama.Mala som možnosť svedčiť jej 
o Bohu, o Jeho láske, o Jeho smrti na kríži za 
každého hriešnika, o moci odpustenia... Po dl-
hom rozhovore sme sa lúčili so slovami, že sa 
nabudúce uvidíme. Modlime sa za ňu, za ta-
kého rodiny, ktoré prežívajú veľa problémov a 
buďme otvorení pre ľudí, ktorí potrebujú počuť 
zvesť evanjelia. Verím, že sa nabudúce s ňou 
stretneme. A nielen nabudúce, ale aj v nebi...

 
Danka

V SPÄTNOM ZRKADLE
Vo vyhnanstve
 
Vo svetle aktuálnych udalostí sa Stredisko 

Prameň v Častej od  23. 10 – 25. 10. 2015 
zmenilo na azylový komplex pre 30 dorasten-
cov (čítaj utečencov).  Putovali sme. Žiadali o 
azyl. Hľadali bezpečné miesto.  Nezáleží totiž, 
z akej krajiny sme a akým jazykom hovoríme, 
každý z nás bol vyhnaný z raja pre hriech. To 
je pravda, ktorá sa týka každého jedného z 
nás. Či už sme boli vyhnaní aj fyzicky zo svojej 
skutočnej krajiny, alebo si žijeme v teple do-
mova svoje splnené sny o dokonalom živote. 

Kde však žiadať o azyl? Kde hľadať pokoj, 
šťastie, radosť? Každý z nás to hľadá na rôz-
nych miestach – hudba, sociálne siete, priate-
lia. Pán Ježiš je však jediný pravý prístav ná-
deje. On je ten jediný azyl, v ktorom budeme 
môcť nájsť skutočné prijatie. 

Najväčšiu radosť sme mali, že sme mohli 
putovať jeden vedľa druhého. Veľa sme sa 
nasmiali počas hry v lese, kde sme prekona-
li nástrahy hneď niekoľkých rôznych štátov. 
Napriek nezdolateľným podmienkam sme sa 
naučili nielen básničku v inom jazyku, ale aj 
skrývať lístie tak, že sme ho už potom ani 
sami nenašli. Ďalší deň sme prestáli rady na 
úradoch a skúsili si, že keď chceme mať na 
nájom, musíme pracovať. Hlavné je, že sme 
dokázali prežiť len s piatimi vybranými vecami 
z kufra.

V nedeľu nás konečne čakal domov. Odštar-
tovali sme to kakavkom rovno do postele a 
luxusnými palacinkovými raňajkami, a to už 
ani nespomínam obed! (ups, asi som ho spo-
menula.) Masáže a radosť z pohodlia. 

Tešíme sa z toho, že Pán Boh je dobrý.

Lucka Hariňová

V SPÄTNOM ZRKADLE
Takých mám najradšej!

„Daj sem ruky!“
„Prečo?“
„Chcem ťa zviazať.“
„Zviazať? Prečo by si to robil?“
„Od začiatku nemám rád ľudí, ani teba. Ne-

chcem aby existovali.“
„Ty nechceš aby existovali ľudia? A kto si?“
„Diabol...“
„Diabol, satan, však to je výmysel. Žijem v 

21. storočí. Už sa ťa nikto báť nebude. Mňa 
nemôžeš ovládať ani zviazať. Môj rozum vraví, 
že je to nemožné.“

„Hej, hej, počúvaj, čo somnou robíš, nikam 
nechcem ísť. Kam ma nesieš?“

„Do pekla.“
„Ha, ha jasné do pekla... Ale ja na peklo ne-

verím.“
„Takých mám najradšej.“

Možno trochu koncentrovaná a plochá scén-
ka, no posolstvo je jasné. Moderný človek je 
vystavený dvom rizikám. Prvé je, že sa až prí-
liš zaujíma o negatívne duchovné sily a samot-
ného diabla. Ľudia mu naletia, keď si myslia, 
že diabol môže svojou zlou mocou vykonať 
niečo dobré. Druhý extrém je, že človek neverí 
v existenciu duchovného sveta.

Na dorastovej víkendovke v Častej sme sa 
rozprávali aj o tom ako pôsobí Boží nepriateľ. 
Aký má plán, cieľ a spôsoby. Hovorili sme o Jó-
bovi, ktorý zažil pôsobenie Božieho nepriateľa 
na svojej rodine, ale zostal verný. Áno, Boh to 
dovolil a mal to pod kontrolou. Nakoniec sme 
chceli zdôrazniť, čo máme v Pánovi Ježišovi. 
Radosť, víťazstvo, silu a ochranu pred tým 
najväčším nepriateľom, ktorý nebude nikoho 
presviedčať, že peklo neexistuje. Takých má 
najradšej...

Vlado

Jesenná víkendovka Nálepkovo

Téma tohtoročnej víkendovky bola Na vl-
nách života. S jej návrhom prišiel dobrovoľník, 
ktorí ešte nedávno sám bol jedným z doras-
tencov a ktorý vníma, ako sú v živote mladí 
ľudia často zmietaní vlnami okolností. 

Hovorili sme si, že Pán Boh dopustí do na-
šich životov aj ťažké chvíle, je však dôležité, 
aby sme pamätali na to, že aj tie sú potreb-
né, aby nám pomáhali meniť náš charakter a 
pomohli nám rásť vo viere. To najdôležitejšie 
však v týchto chvíľach je, aby sme nestrácali 
svoj pohľad na Pána Ježiša a ak sa stane, že 
ju stratíme, tak nezabúdali sme volať na Neho. 
Lebo len tak dokážeme „chodiť po vode“ aj 
uprostred rozbúreného mora. (Mt 14, 24 – 33) 

Andrea Sabolová

Napísali:
Veľmi mocný čas!!! Brutálna Božia prítom-

nosť! Takto možeme opísať jesennú víken-
dovku DM 2015. Ďakujem všetkým, ktorí ste 
boli s nami. A pamätaj: Nedajme sa ovládnuť 
žiadnou búrkou, nedajme sa oklamať žiadnym 
problémom, strachom či bolesťou, že má nad 
nami moc! Pretože náš Boh je väčší a mocnejší 
než čokoľvek, čo sa nám snaží postaviť proti! 
V Jeho mene víťazíme nad každou búrkou v 
našom živote... 

Robi 

Ahojte kamaráti! 

Chcem Vám všetkým veľmi poďakovať za ví-
kendovku. Úžasnej kapele a polovičnému one 
dolárovi Robertovi. Našej vždy veselej zdra-
votníčke Maťke za jej povzbudivé slová. Nové-
mu vedúcemu Davidovi za jeho sushi v hladný 
piatok. Vedúcim, ktorí pripravovali a chystali 
na víkendovku hromadu vecí, za všetky slo-
vá, semináre a modlitby, ktoré nás všetkých 
obohatili. Môjmu šikovnému tímu, že sa všetci 
členovia stále zapájali a povzbudzovali. Taktiež 
aj mojím nočným tolerantným spoločníčkam 
Miške a Lívii. A najmä vedúcej Aďke, že túto 
víkendovku zorganizovala pre nás všetkých. 
Majte sa krásne. Dúfam, že sa čoskoro vidíme.

Julka 
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Čo pre teba znamenajú Vianoce? V mo-
jej mysli sa Vianoce často spájajú s darmi a 
očakávaním. Čakáme na niečo radostné, na 
niečo, čo nám spôsobí úsmev na tvári alebo 
nám naženie slzy do očí. Nie slzy smútku, ale 
slzy vyjadrujúce šťastné prekvapenie, slzy, 
ktoré vyvolá láska našich najbližších. Urobiť 
druhých šťastnými je nádherný pocit a práve 
na Vianoce máme na to množstvo príležitostí. 

Boh ako milujúci Otec nás tiež s láskou 
obdarúva. Keď príjmeme Jeho dar, je šťastný. 
Aký dar nám to poslal pred vyše 2000 rokmi?

Nazrime do Božieho slova a prečítajme 
si radostnú správu priamo z Biblie: „Ne-
bojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, 
ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa 
vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý 
je Kristus Pán.“ (Lukáš 2, 10 – 11) Priznám 
sa vám, milí priatelia, že tieto verše patria k 
mojim najobľúbenejším!

Boh – veľký, svätý, nekonečne múdry 
a dokonalý – pohliadol na úbohého, hrie-
chom a vlastnou svojvôľou zničeného človeka 
a poslal mu dar. Dar zo všetkých najvzácnejší 
- vlastného Syna - jediného Syna! Ako veľmi 
nás musí Boh milovať, keď sa rozhodol obe-
tovať pre nás to najcennejšie, čo mal. Som 
len obyčajný človek - matka, ale je pre mňa 
nepredstaviteľné čo len pomyslieť, že by som 
svoje deti obetovala kvôli niekomu, kto o to 
ani nestojí...

 Boh tak miloval svet... 
Boh tak miloval mňa i teba, 
že poslal na svet svojho jed-
norodeného Syna... Ježiš 
prišiel na zem, hoci vedel, 
čo Ho čaká – výsmech, zra-
da, nepochopenie a napokon 
smrť... Dal seba, aby sme 
my mohli žiť - aby sme raz 
slávili večné Vianoce s Ním 
na mieste, kde už nič zlé ne-
prenikne. 

Ak si prijal Boží dar 
lásky, môžeš už teraz žiť 
v radostnom očakávaní 
toho, čo nám Boh ponú-
ka. Ale nemalo by to byť len 
akési nečinné vysedávanie a 
zasnívané pozorovanie sveta 
okolo seba... 

Vieš, čo urobili pastie-
ri, keď našli Ježiša? „Vrátili sa, oslavujúc 
a chváliac Boha za všetko, čo počuli a vide-
li, ako im bolo povedané...“ (Lukáš 2, 20) Aj 
my máme nasledovať príklad betlehemských 
pastierov. 

Je okolo nás toľko ľudí, ktorí stále čosi 
hľadajú, zúfalo sa snažia nájsť spokoj-
nosť a šťastie. Celé dni pracujú a namáhajú 
sa, aby zabezpečili svoju budúcnosť. Ešte aj 
pred Vianocami vybičujú samých seba a často 
robia nadčas, len aby na sviatky mali chvíľu 
pokoj... Avšak ľudské chápanie pokoja a šťas-
tia je prchavé a krátkodobé... Pán Boh nám 
však ponúka večný pokoj, radosť a úplnú spo-
kojnosť. 

Povieme o tomto dare tomu uponáhľa-
nému davu, ktorý sa rúti okolo nás? Pokú-
sime sa svojich susedov, kolegov, spolužiakov 
zastaviť a upozorniť na najvzácnejší DAR, kto-
rý Boh ponúka úplne zadarmo?

Skúsme to! Veď prinášať ľuďom Dob-
rú správu a robiť ich šťastnými (naozaj 
šťastnými) je ten najkrajší vianočný dar. 
Nech radostné očakávanie Božieho Syna vás 
napĺňa pokojom a dáva vám nádej do ďalších 
dní!!!

Miriam Kešjarová

Boh je úžasný v tom, že svoju štedrosť 
neprejavuje iba na Vianoce...

ČO PRE MŇA ZNAMENAJÚ VIANOCE? SPOMIENKA NA LETO
Volám sa Monika Mažáryová a spolu s man-

želom Jankom a 7-ročnou dcérkou Terezkou 
bývame vo Zvolene. Je normálne, že v dnešnej 
dobe nikto z nás nemá čas. V lete počas jed-
ného týždňa sme s manželom organizovali 
dvojdňový výlet na priehradu približne pre 50 
ľudí. Všetko premyslieť, zabezpečiť, nakúpiť, 
rozdať úlohy ochotným spolupracovníkom, pri-
praviť pre pani učiteľku a vychovávateľku dar-
čeky na rozlúčku s nimi... Okrem toho zavolalo 
asi 10 ľudí s nejakým zdravotným problémom, 
ktorým bolo treba poradiť, potom odbehnúť k 
susedovcom, ktorí sú na vozíčku, samozrejme 
domácnosť atď. Proste nestíhate ani jesť, piť, 
ani žiť.

Vo štvrtok večer som povedala manželovi: 
„Len nech mi už nikto nezavolá, že odo mňa 
niečo chce, lebo....“ A v tom zazvonil mobil. 
Skoro som odpadla. Bola som rozhodnutá, že 
ak niekto zavolá, jednoducho poviem: „Je mi 
to ľúto, ale NIE.“ No to len do chvíle, keď som 
uvidela meno v mobile. To som už vedela, že 
slovo NIE nepoužijem.

Oslovil ma človek, ktorého si veľmi vážim. 
Bol to človek z Detskej misie. Poprosil ma, či 
by som napísala svoj názor na prácu Detskej 
misie v dennom tábore vo Zvolene. Poviem 
vám, veľmi rada.

Tento rok bola v dennom tábore aj naša Te-
rezka. Prečo sme ju dali do tohto tábora, keď 
ich bolo v ponuke niekoľko?

Asi pred štyrmi rokmi, keď som bola ešte 
na materskej, sme išli s Terezkou okolo bu-
dovy školského internátu a uvideli sme tam 
známych. Povedali nám, že robia pre Detskú 
misiu denný tábor pre deti. Dovolili nám s Te-
rezkou, aby sme sa išli pozrieť. A poviem vám, 
bola som z toho dosť hotová. Samozrejme v 
dobrom. Už vtedy bolo jasné, že keď Terezka 
dovŕši 7 rokov, bude tráviť prázdniny aj v tom-
to dennom tábore. 

A tak sa stalo tento rok. A prečo teda? Sme 
kresťania, nedokonalí, s chybami, ale snaží-
me sa žiť tak, aby sa to páčilo Pánu Bohu. Do 
toho patrí aj výchova dieťaťa. Byť mu dobrým 
príkladom a dať mu čo najviac toho dobrého. 
Naučiť slušnému správaniu, nerobiť rozdiely 
medzi ľuďmi, neodsudzovať nikoho, chrániť 
ponížených a zranených... Samozrejme čítať 
Bibliu a stretávať sa aj s ľuďmi rovnakého ná-
zoru. Pretože ako veriaci rodičia považujeme 

za najdôležitejšie pre našu Terezku dať jej do 
života čo najviac poznania o Bohu. Nič nie je 
pre ňu dôležitejšie, ako to, aby v jej srdiečku 
prebýval Hospodin.

Prosím vás, aby nikto moje nasledujúce slo-
vá nebral ako urážku, ja som len na porovna-
nie nenašla lepšie slová. Každý tábor bez Boha 
je akoby „úschovňou pre deti“. A ak by som 
nemala inú možnosť, tak budem rada, keď 
sa Terezka dostane do ktoréhokoľvek tábora. 
Lebo nemám so žiadnym problém. Ale pokiaľ 
bude Detská misia organizovať tieto tábory, čo 
verím, že bude, spravím všetko preto, aby sa 
tam naša Terezka dostala a samozrejme to od-
poručím aj všetkým známym.

Poznáme osobne ľudí, ktorí pre Detskú misiu 
pracujú. Sú to úprimní kresťania, ktorí milujú 
Hospodina a snažia sa žiť podľa Písma. Sú to 
ľudia, ktorí svoj voľný čas venujú službe Bohu 
a ľuďom. Ľudia, ktorí nebudú vaše deti poni-
žovať. Ľudia, ktorým zverím svoje dieťa bez 
obáv. Ich práca v tábore je premyslená, doko-
nale naplánovaná, zorganizovaná, materiálne i 
nemateriálne perfektne pripravená.

Takže, čo tam deti všetko dostali? 
Slušné jednanie, radosť z práce ľudí z Det-

skej misie, snahu vždy pomôcť. Na každý deň 
iný biblický príbeh, práca s textom, biblické 
piesne, doplňovačky, krížovky, ručné práce. 
Tak isto mysleli na pohyb, hry vonku, či výlet. 
Na konci každé dieťa dostalo Denník detektíva 
aj s piesňami domov a tiež spoločnú fotku na 
pamiatku, ktorú máme samozrejme na chlad-
ničke. Dala ju tam Terezka. Chce ju mať na 
očiach stále.

Sme vďační za každého a ďakujeme v mene 
všetkých spokojných rodičov za každého pra-
covníka i dobrovoľníka v Detskej misii. 

Terezka spoznala nových kamarátov, úžas-
ných dospelákov, veľa toho zažila, spoznala, 
naučila sa, ale... Ale hlavne, verím, že aj vďa-
ka týmto dňom v tábore je vo svojom srdieč-
ku o krôčik bližšie k Pánu Bohu. Pretože aj s 
vašou pomocou sa jej podarilo naplniť slovo, 
ktoré sa nám dospelým napĺňa ťažko. Ako je 
napísané:

„Prísne teda dbajte, ako obcujete, nie ako 
nemúdri, ale ako múdri. Vykupujte čas, lebo 
dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale rozu-
mejte, čo je vôľa Pánova.“

                                                               
Monika, Janko a Terezka Mažáryovci                                           
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POHĽAD DO HISTÓRIE 
KOREŠPONDENČNÝCH KURZOV

Korešpondenčné kurzy Detskej misie sú od 
svojho vzniku až do dnes prejavom veľkej Bo-
žej milosti. 

Za socializmu a v období totality nebo-
lo možné stretávať sa s deťmi na verejnosti 
a učiť ich o Pánovi Ježišovi. Podobne nebolo 
možné v tomto duchu vydávať literatúru, a ani 
korešpondenčné kurzy s informáciami o Pánu 
Bohu. 

Preto keď po revolúcii nastala sloboda, veľ-
mi sme uvítali konferenciu pre pracovníkov s 
deťmi v Olomouci. Téma bola „Ako efektívne 
učiť deti“.

Hneď po vzniku Detskej misie v Českoslo-
vensku sme dostali zo zahraničia desaťtisíce 
traktátov pre deti. U nás bol v tom čase veľký 
hlad po duchovnej literatúre pre deti a veľ-
ká radosť zo slobody. Záujem o traktáty bol 
veľký a mnohí si ich objednávali. My sme ich 
čo najrýchlejšie distribuovali, chodili sme nie-
koľkokrát denne s balíkmi traktátov na poštu. 
Snažili sme sa pracovať rýchlo, lebo sme chceli 
čo najskôr a čo najviac detí získať pre Pána 
Ježiša.

Súčasťou traktátov bol ústrižok s adresou 
Detskej misie s odporučením, ak sa chcú deti 
viac dozvedieť o Pánu Bohu, nech nám napíšu. 
Počet doručených ústrižkov rástol, a preto 
Detská misia pripravila prvý biblický koreš-
pondenčný kurz Prieskumník A. Poslali sme ho 
stovkám detí.

Všetkým deťom zapojeným do korešpon-
denčných kurzov sme poslali pozvánky do 
letných táborov. Prihlásilo sa veľa detí do via-
cerých turnusov. Od tej doby organizujeme 
tábory každý rok. 

Deti, ktoré ukončili korešpondenčné kurzy, 
si chceli s nami naďalej dopisovať. Postupne 
sme pripravovali ďalšie a ďalšie korešpondenč-
né kurzy. V roku 1997 bolo už takmer 16 000 
detí zapojených do kurzov.

Do 1. lekcie korešpondenčných kurzov sme 
vkladali 5 traktátov a deťom sme radili, aby 
ich dali kamarátom. Pán Boh to požehnal a 
veľa ďalších detí sa pripojilo do korešpondenč-
ných kurzov. Boli sme za to nesmierne vďač-
ní a keďže detí a kurzov pribúdalo, postupne 
sme zriaďovali strediská pre korešpondenčné 
kurzy. V ďalších mestách - Bardejove, Žiline, 
Rankovciach, Púchove, Topoľčanoch, v Novom 

Meste nad Váhom, v Liptovskom Mikuláši a v 
iných mestách. Rozrastal sa aj počet dobrovoľ-
níkov v nových strediskách. 

Deti nám písali desiatky listov, z ktorých 
sme mali radosť. Vďaka listom sme spozná-
vali aj ťažkú sociálnu situáciu v rodinách. Prišli 
sme do kontaktu s niektorými rodičmi a sna-
žili sme sa im pomôcť prakticky i pri hľadaní 
Pána Boha. Hľadali sme tiež sponzorov, ktorí 
by umožnili deťom zo sociálne slabších rodín 
zúčastniť sa táborov. Viaceré z týchto detí 
uverili počas letných táborov v Pána Ježiša a 
dnes sú z nich pracovníci v zboroch a neraz aj 
naši dobrovoľníci v súčasných táboroch. Vďaka 
Pánu Bohu za novú milosť!

Najväčšiu radosť sme prežívali, keď nám deti 
napísali, že uverili v Pána Ježiša ako svojho 
Spasiteľa. Tešilo nás, keď sme im mohli poslať 
kurz pre duchovný rast. Stále sme pripravovali 
nové kurzy pre deti, ale i pre dorast a mládež.

S vďačnosťou spomínam na Božiu milosť a 
prácu Svätého Ducha v srdciach detí, ktorej 
sme mohli byť svedkami.

Ďakujeme Pánu Bohu za to, ako menil deti, 
ich rodičov a mladých ľudí cez korešpondenč-
né kurzy.

VĎAKA ZA BOŽIU MILOSŤ A LÁSKU!

Tatiana Borošová

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Milý priate, 

chceli by sme ti porozpráva 
o najkrajšom mieste, aké vôbec existuje. 
Volá sa Nebo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Je to miesto, kde prebýva Pán Boh. 

Tiež tam žije Pán Ježiš, pretože On je 
Božím Synom.  
 
Najlepší spôsob ako opísa Nebo, je 
rozpoveda ti nieo o veciach, ktoré v Nebi 
budú a nieo o veciach, ktoré v Nebi nebu-
dú. Najprv pome spolone premýša 
o veciach, ktoré tam nebudú.  
 

Toto je kostol. Mali by 
sme radi chodi do kosto-
la, v Nebi však žiadne 
kostoly potrebova nebu-
deme, pretože sám Pán 
Boh bude navždy s nami. 
 
 

 

Prieskumník 
 

KOREŠPONDENNÝ 
KURZ 

KURZ A 
LEKCIA 1 

Vydala Detská misia, Legionárska 4, 811 07  Bratislava 1 

Prv ako zaneme... 
 
Milí chlapci a dievatá, 
dostávate do rúk prvú z ôsmych zaujímavých lekcií, ktoré vám zasiela Detská misia na 
Slovensku. o s ou máte urobi? 

1. Pozorne si preítajte lekciu a naute sa naspamä veršík, 
2. vyplte poslednú stranu s otázkami a 
3. iba túto poslednú stranu nám pošlite spä. 

My vám lekciu opravíme a pošleme vám ju opravenú spolu s alšou lekciou. 
 

CD Je veľký náš Boh

Milí priatelia, ponúkame vám CD s pies-
ňami, ktoré poznáte z Detskej misie. Na CD 
nájdete okrem piesní a ich notového zápisu 
aj vizuálne pomôcky vo formáte Power Po-
int a PDF. Piesne sú určené hlavne mladším 
deťom. 

Aké piesne sú na CD:

1. Dobrý, dobrý, dobrý je Boh
2. Dobrý je Boh
3. Je veľký náš Boh
4. Láska Kristova
5. Modli sa každé ráno
6. Moje malé svetielko
7. Náš Pán všetky deti ľúbi
8. Pán Boh má v rukách celý svet
9. Počúvaj, čo vtáci spievajú
10. Pýtala sa žabky žabka
11. V nebi večná radosť je
12. Viem, že Pán Boh o mne všetko vie

LITERATÚRA DETSKEJ MISIE
NOVINKA

Na stránke TeachKids.eu nájdete voľne dostupné biblické lekcie a manuály k vyučova-
niu z produkcie Detskej misie. Sú k dispozícii v slovenčine a v ďalších európskych jazykoch. 
Kliknutím na výber jazyka (Language Switch) zistíte, či je stránka vytvorená už aj vo vašom 
jazyku. Naším cieľom je pomôcť učiteľom v rámci celej Európy, z toho vyplýva aj názov našej 
domény: TeachKids.eu.

Vydala 2015 | © Detská misia na Slovensku | Legionárska 4, 81107 Brat slava | 02/5556 9378, detsk
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Piesne pre deti

Je velký náš Boh
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MIESTO ZMIERENIA S BOHOM – ČASTÁ
V príbehu o stretnutí Pána Ježiša so 

ženou Samaritánkou sa rozhovor točí aj 
okolo miesta, kde sa má Boh uctievať. Pán 
Ježiš túto časť rozhovoru uzatvára slovami, že 
nie je dôležité kde, ale dôležité je, že Boha 
máme uctievať v duchu a pravde. Jednako 
však Pán Ježiš nepopieral, že sú určité špe-
ciálne miesta, na ktoré ľudia prichádzajú, aby 
tam uctievali Boha. Pre Židov v časoch Pána 
Ježiša to bol chrám v Jeruzaleme. Pre nás sú 
to dnes kostoly a modlitebne. Keď myslíme na 
prácu, ktorú robíme v Detskej misii, sú taký-
mito miestami jednotlivé Kluby Dobrej zvesti. 
Avšak i v Detskej misii máme jedno špeciálne 
miesto, za ktoré sme nášmu Pánovi nesmierne 
vďační. Je ním táborové Stredisko Prameň v 
Častej. Túžime, aby tí, ktorí sem prichádza-
jú bez osobnej viery v Pána Ježiša, sa mohli 
osobne stretnúť s Bohom. Častá je miestom, 
kde cez tábory, kurzy a víkendové pobyty po-
zývame mladých ľudí na mieste Kristovom, aby 
sa zmierili s Bohom. Od sprevádzkovania tohto 
Strediska v roku 2000 v ňom mohlo veľa detí 
a mladých ľudí uveriť v Pána Ježiša. Nášmu 
Pánu za to patrí chvála a vďaka! Vďačnosť pre-
žívame, keď smieme vidieť, ako sa Pán Boh o 
toto Stredisko stará i počas tohtoročnej rekon-
štrukcie. Tešíme sa, že On dohliada na to, aby 
práce mohli bezpečne a úspešne napredovať. 

Vďaka Božej dobrote a starostlivosti 
smieme teraz koncom roka finišovať na 
budove B. Robia sa dokončujúce práce: ob-
kladanie, maľovanie, schody, osadenie sanity. 
Tešíme sa, že od nového roka budova B bude 
slúžiť svojmu účelu – poskytovať miesto na 
kanceláriu a potrebné súkromie na ubytovanie 
kuchára, upratovačky, správcu, brigádnikov a 
dobrovoľníkov, ktorí do Strediska prichádzajú 
pracovať v čase najväčšej sezóny. 

Milí bratia, milé sestry, chceme sa veľ-
mi pekne poďakovať i vám, kto ste sa vaši-
mi modlitbami, pomocou a darmi pridali k to-
muto dielu. Bez vás by nebolo možné vykonať 
toľko práce. 

V roku 2016 nás čaká, ak Pán dá, dru-
há etapa tejto rekonštrukcie. Chceme sa 
pustiť do budovy C, kde plánujeme vytvoriť 6 
nových izieb na ubytovanie a rozšíriť spoločen-
skú miestnosť. Najmä pri kurzoch, rodinných 
táboroch a tábore Učeník pociťujeme nedo-
statok izieb, ktoré by mali sociálne zariadenie. 
Uvedomujeme si, že opäť sa púšťame do diela, 

ktoré by sme bez Božej pomoci nezvládli. Tak 
je to pri všetkých evanjelizačných aktivitách, 
ktoré robíme. Bez Boha by sme nič nemohli. 
Na druhej strane nám Božia a vaša pomoc, 
ktorú sme mohli zakúsiť počas uplynulého 
roka, dáva povzbudenie a dôveru, s ktorou 
sa chceme pustiť i do tohto diela. Prežívame 
niečo podobné, ako zažíval Boží ľud, keď ob-
novovali hradby Jeruzalema: „A keď boli celé 
hradby pospájané do polovice výšky, ľud do-
stal chuť do práce.“ Úprimne povedané, chuť 
by sme mali. Budeme však i tento rok potre-
bovať šikovné ruky i pomoc v pravý čas. 

Milí bratia, milé sestry, pozývame vás 
s nami  do tohto diela. Ak by ste sa chceli 
pridať, môžete to urobiť trojakým spôsobom. 
Jednak modlitbami za Božiu ochranu pri všet-
kých prácach a požehnanie diela, za ústreto-
vosť stavebných firiem a za kvalitné a včasné 
vykonanie všetkých prác. Potom praktickou 
pomocou počas brigády s názvom Partnerstvo 
rúk a sŕdc, ktorá bude od 16. do 21. mája 
2016. Počas nej chceme robiť podobné práce 
ako v roku 2015 na tejto brigáde: odstrániť 
starú strechu, natierať dosky a oceľové trámy, 
pripraviť veci pre stavebnú firmu, ktorá príde 
urobiť novú strechu. Budeme radi, ak sa k nám 
pridáte. Ak by ste nemohli na celý čas, tak aj 
pomoc na 1 – 2 dni je vítaná. Ak by vás Pán 
Boh viedol k tomu, že by ste chceli rekonštruk-
ciu budovy C podporiť vašim darom, to je tretí 
spôsob pomoci pri tomto diele.  

Milí bratia, milé sestry, na záver vám 
všetkým ešte raz chcem poďakovať za 
vašu doterajšiu pomoc pri tomto diele. 
Veľmi si to vážime. Veríme, že stredisko po 
tejto rekonštrukcii bude môcť ešte lepšie slú-
žiť svojmu účelu – byť miestom, kde budeme 
v mene Pána Ježiša Krista volať ľudí, aby sa 
zmierili s Bohom. 

JESENNÉ KURZY

Vďaka Pánu Bohu, že máme v našej krajine 
slobodu sa stretnúť k tomu, aby nás Pán Boh 
mohol viesť  a vyučovať. Jedným z cieľov DM 
je pripravovať pracovníkov ku službe deťom 
a dorastencom. Jesenné obdobie bolo veľkou 
príležitosťou na prípravu služobníkov pre za-
chraňovanie detí a dorastencov.  Kurz Efektív-
ne vyučovanie detí - stupeň 1 sme pripravili na 
západe, severe aj východe súčasne. 

Kurz EVD 1 - Hanušovce nad Topľou - 
11 účastníkov
Kurz EVD 1 - Žilina - 14 účastníkov
Kurz EVD 1 - Bratislava - 31 účastníkov 
(fotografia hore)
Kurz pre učiteľov dorastu - Častá - 
19 účastníkov 
Kurz Predškolák – Nové Zámky - 
5 účastníkov

Svedectvá z kurzov
Pre mňa osobne bolo najväčším prínosom 

a požehnaním na Kurze pre učiteľov dorastu, 
keď som mohla vidieť na životoch našich učite-
ľov, že ich služba s dorastencami znamená pre 
nich všetko. Keď som počula, čo sú ochotní pre 
túto službu obetovať, viedlo ma to k vďake za 
ich životy a zapálené srdcia pre službu Páno-
vi. Ich túžba priniesť evanjelium o láske Pána 
Ježiša Krista dorastencom, aj napriek mno-
hým prekážkam a zábranám, bola pre mňa 
veľkým povzbudením do služby práve tejto 
vekovej kategórii. Veľmi som bola vďačná aj 

za úžasné spoločenstvo, 
ktoré sme mohli spolu 
so všetkými účastníkmi 
tvoriť. Celý kurz bol pre 
mňa veľkým požehna-
ním a verím, že všetky 
informácie, ktoré som 
na KPD získala, budem 
môcť použiť v službe pre 
Pána Ježiša Krista!  

Maťka – KPD

Potešilo ma, že som 
sa mohla naučiť, že aj 
keď deti poznajú biblic-
ké príbehy, tak ich cez 
ne môžem učiť rôzne 
ústredné pravdy a tým 
sa príbeh pre ne stáva 

stále novým. Veľmi ma povzbudilo aj učenie 
veršíka, aké rôzne hravé formy je možné vy-
užiť, aby deťom učenie Božieho Slova bolo 
bližšie. A Kniha bez slov v látkovej podobe od 
Ľubky Kováčovej je pre mňa najväčším Božím 
dotykom z našich troch víkendov. Ďakujem 
všetkým vyučujúcim, že robíte takúto službu 
na Pánovej vinici. 

Vierka – EVD 1 BA

Na KPD sa mi páčilo, že to, čo som sa tam 
naučila, môžem aplikovať aj do inej oblas-
ti služby. Preberali sme aktuálne témy, ktoré 
mi pomohli duchovne rásť. Okrem toho bol to 
dobrý a intenzívny čas s Pánom.  

Aďka – KPD

Kurz pre učiteľov dorastu
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Milí priatelia, podporovatelia, modlitebníci, 
drahí bratia a sestry!

Tím Detskej misie Vám zo srdca želá Boží pokoj, 
ktorý prevyšuje každý rozum, Božiu radosť, ktorá nie je závislá od 

okolností a našich pocitov a Božiu odvahu, s ktorou budeme spoločne 
volať ľudí k zmiereniu sa s Bohom!

Prajeme Vám požehnané vianočné sviatky a Božie vedenie 
počas celého roka 2016! 

Tešíme sa, že v nadchádzajúcom roku budeme môcť aj vďaka Vám 
osláviť 25 rokov fungovania Detskej misie na Slovensku. Už teraz Vás 

srdečne pozývame na oslavy tohto výročia (5. 3. 2016 v Bratislave).


