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ÚVODNÍK

Je sobota. Deň, kedy Židia prichádzajú do 
chrámu, aby sa tam modlili k Bohu. V chráme 
je aj Ježiš. Oči farizejov a zákonníkov Ho prís-
ne sledujú. Hľadajú zámienku, aby Ho mohli 
obžalovať z porušovania zákona. 

Medzi ľuďmi stojí nenápadný muž s chorou 
rukou. Určite si ho viacerí nevšímajú – či už 
úmyslene alebo neúmyselne. Čo spraví Ježiš? 
Je sobota – deň zasvätený Bohu, deň, kedy sa 
nemá konať žiadna práca... Obíde muža bez 
povšimnutia, alebo...? Ježiš dobre vie, čo beží 
v hlavách okolostojacich. Tak, aby to všetci vi-
deli a počuli, sa spytuje: „Či je dovolené v so-
botu činiť dobre alebo zle, zachrániť život ale-
bo zahubiť?“ Muž odchádza z chrámu zdravý. 

Ježiš zachraňuje v každom čase. A nezáleží 
Mu len na uzdravení tela – omnoho dôležitej-
šia je pre Neho záchrana ľudskej duše. Vie, že 
ľudské utrpenie má svoje korene hlboko v ľud-
skom bytí. Je dôsledkom hriechu a vzdialenia 
sa od Boha. 

Pán Ježiš prišiel, aby hľadal a zachránil tých, 
ktorí hynú v hriechu – prišiel, aby zachránil 
teba aj mňa. Ak už patríš do rodiny zachrá-
nených Božích detí, porozhliadni sa okolo 
seba.  

Koľko ľudí, detí, chlapcov a dievčat ešte krá-
ča do zatratenia. Sú ako slepci, ktorí smerujú 
priamo do priepasti a vôbec to netušia. Podáš 
im zachraňujúcu ruku, zastavíš ich a ukážeš 
im správny smer? K tomu nás Pán Ježiš volá - 
aby sme sa stali členmi jeho záchranárskeho 
tímu aj počas nadchádzajúcich letných prázd-
nin. 

Letné obdobie je jedinečným časom, kedy 
môžeš prísť za mladými ľuďmi vo svojom okolí 
a hovoriť im o Záchrancovi sveta. Letné tá-
bory, evanjelizačné kluby, stretnutia rodín či 
obyčajné pozvanie na zmrzlinu sú príležitosťa-
mi na rozhovory. Buď pozorný – ako správny 
záchranár a zasiahni v pravej chvíli.

Niekedy sme však podobní farizejom a zá-
konníkom – máme veľa dôvodov na to, aby 
sme sa postavili bokom a nezapojili sa do     
záchrannej akcie, dokonca možno kritizujeme 
tých, ktorí sa podieľajú na záchranárskej prá-
ci. Skúsme menej premýšľať, čo všetko nám 
bráni robiť službu, a viac konať. Pán Ježiš vždy 
išiel do akcie. Hoci vedel, že Ho budú kritizovať 
a obviňovať. Záchrana človeka však bola pre 
Neho najvyššou prioritou. Nasledujme Jeho 
príklad!

Miriam Kešjarová

Pridaj sa do tímu záchranárov!
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„Potom si Pán vyvolil aj iných, sedemdesia-
tich a po dvoch poslal ich pred sebou do kaž-
dého mesta a na každé miesto, kde sám chcel 
ísť.“ Lukáš 10, 1

Dcérku po vyšetrení napojili na infúziu 
a musela zostať cez noc pod dohľadom 
zdravotnej sestry a prístrojov v nemocni-
ci. Ja som prebdel celú noc na stoličke vedľa 
nej. Bol som vďačný Bohu za to, že pre jej 
záchranu urobili lekári i sestričky maximum. 
Keby nie ich, mohol by človek len tŕpnuť stra-
chom, či to malé detské telíčko, chorobou 
dehydrované a vyčerpané, vydrží, alebo nie. 
Hľadím von z okna nemocničnej izby. V diaľ-
ke blikajú červeno-modré výstražné svetlá a 
počuť húkanie sanitky. V nej tím záchranárov 
bojuje o život pacienta a priváža ho 
urýchlene do nemocnice. Či v sanit-
ke, či na operačnom sále,  všade 
je poznať dokonalú súhru tímu 
záchranárov. Jeden podáva ná-
stroje, iný s nimi vykonáva ne-
vyhnutné úkony. Áno, záchra-
nári pracujú tímovo. 

Keď Pán Ježiš rozoslal 
učeníkov do sveta s veľkým 
poslaním: Teda choďte a čiňte mi 
učeníkmi všetky národy, krstiac ich 
a učiac ich zachovávať všetko, čo som 
vám prikázal, učeníci zachovávali princíp, kto-
rý ich Pán Ježiš naučil – že treba pracovať tí-
movo. Pavel so Sílasom tvorili jeden tím, pred-
tým Pavel s Barnabášom, Barnabáš s Jánom 
Markom. Keď Pán Ježiš rozoslal sedemdesia-
tich, rozoslal ich po dvojiciach. Dvojica je síce 
malý tím, ale predsa je to tím. Úlohou uče-
níkov bolo zachraňovať  ľudí. Pred hriechom, 
pred peklom. Niesli im evanjelium, ktoré je 
mocou Božou na záchranu každého človeka. 
Koľko sa dnes v zdravotníctve podniká pre   
záchranu človeka! Prvá pomoc, rýchla prepra-
va do nemocnice, zložité a nákladné operačné 
zákroky. Tak veľkú hodnotu má ľudský život 
– aspoň ten časný, ktorý zvykne trvať 70 – 80 
rokov. Čo však ten večný? Podniká sa aj pre 
jeho záchranu tak veľa? Sme ochotní prinášať 
ľuďom v našom okolí tú zachraňujúcu zvesť, 
ktorú nám Pán Ježiš zanechal? Pamätajme na 
to: Len ten, kto v Neho uverí a dovolí Mu srdce 
očistiť od hriechov, je zachránený. 

Preto je potrebné, aby čo najviac         
záchranárov vyšlo medzi tých, ktorí po-

trebujú záchranu. Žiaden kresťan by nemal 
zostať bokom a mal by byť zúčastnený na 
tomto dôležitom diele záchrany. Pastor a učiteľ 
Oswald Smith, ktorého srdce horelo pre misiu, 
povedal: „Ak si kresťan, sú pre teba len dve 
možnosti. Buď choď na misiu, alebo niekoho 
pošli na misiu.“ Záchranári pracujú tímovo. V 
tíme sú rôzne úlohy. Podstatná však je súhra 
v tíme a výsledok, ktorý sa dosiahne spoloč-
nými silami. 

Predstavme si, že človek padne do 
studne. Dvaja muži ho chcú zachrániť. Jeden 
sa priviaže na koniec lana a nechá sa ku topia-
cemu spúšťať dole. Druhý záchranár stojí hore 
a postupne popúšťa lano. A neskôr oboch tým 
lanom vytiahne na povrch. Ktorý z tých dvoch 

mužov zachránil topiaceho sa? Bol to 
ten, ktorý bol ochotný spustiť sa do 

studne? Alebo to bol ten, ktorý zo-
stal hore a obom držal záchranné 
lano? Pre záchranu boli potrební 
obaja. Ani jeden z nich by sám 
nemohol topiaceho zachrániť. 
Tak je to i pri misijnom diele. My, 
ktorých Pán Boh povolal, aby 

sme opustili svoje zamestnania a 
išli pracovať do Detskej misie, sme 

ako tí, ktorí sa spúšťajú priamo k ľu-
ďom, aby sme ich mohli zachrániť. Ale nič 

by sme nemohli vykonať bez vás, drahí bratia 
a sestry, ktorí sa za nás modlíte a podporujete 
našu prácu. Vy ste tí, ktorí nám držia lano, 
vy nás istíte. Bez vás by záchrana hriešnikov 
nebola možná. 

Milí bratia, milé sestry, chcem sa úprim-
ne poďakovať vám, ktorí sa za nás modlí-
te. Chcem vám vyjadriť našu vďačnosť za to, 
že za nami stojíte a robíte pre nás veľa, aby 
sme mohli konať dielo záchrany. 

Milí bratia, milé sestry, ktorí nás podpo-
rujete finančne, chcem vám v mene celej 
Detskej misie poďakovať za to, že vašimi 
darmi pre Detskú misiu nám umožňuje-
te, aby sme mohli prinášať evanjelium 
hynúcim deťom na Slovensku. Ďakujem 
vám všetkým, ktorí sa takto zapájate do našej 
služby, za to, že ste súčasťou tímu, ktorý spo-
ločne pracuje na záchrane mladej generácie 
na Slovensku. Veľmi si to vážime! Tešíme sa, 
že ste súčasťou nášho tímu. Lebo záchranári 
pracujú tímovo.  

Michal Fraňo

ZÁCHRANÁRI PRACUJÚ V TÍME
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Pán Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a uro-
bím vás rybármi ľudí.“ Matúš 4, 19 

Detská misia vzdeláva ľudí pre prácu s 
deťmi, vystrojuje ich literatúrou a pomôc-
kami  a poskytuje im podporu, aby mohli 
slúžiť deťom zvesťou evanjelia. „Vzdelá-
vanie, vystrojenie a podpora sú základnými 
piliermi stratégie Detskej misie.“ Tieto slová 
často zaznievali na Stredoeurópskej konferen-
cii Detskej misie, ktorá sa konala od 11. do 
16. mája v maďarskom meste Balatonszars-
zó. Zúčastnilo sa jej 135 z celkového počtu 
185 pracovníkov Detskej misie v strednej Eu-
rópe. Poliaci, Česi, Slováci, Maďari, Slovinci, 
Chorváti, Rumuni, Gréci, Srbi, Čiernohorci, 
Albánci, Kosovčania a Moldavci vytvorili spolu 
jednu veľkú rodinu. 

Okrem nádherného spoločenstva sme 
sa mohli vzdelávať v Božom slove a štu-
dovať spoločne Zjavenie Jána. Prijali sme 
veľa povzbudenia pre našu službu cez tema-
tické výklady brata Harryho Robinsona, více-
prezidenta Detskej misie, ktorý pricestoval z 
ústredia Detskej misie vo Warrentone v USA.  
Počas konferencie sme sa mohli dozvedieť o 
nových materiáloch, ktoré sa v Detskej misii 
vydali a o projektoch, ktoré sa pripravujú. 

Dovoľte mi pred-
staviť jeden z nich. 
Má názov City Kids 
17. Je to projekt, 
ktorý má byť spuste-
ný v roku 2017 a jeho 
cieľom je zasiahnuť 
evanjeliom deti z veľ-
komiest. Cieľom Pána 
Ježiša pri vyslaní uče-
níkov do posledných 
končín zeme bolo to, 
aby sa mohli o Ňom 
dozvedieť všetky ná-
rody. 

V súčasnej dobe 
práve vo veľkých 
mestách sú zastú-
pené rôzne kultúry 
a národy. Nemusíme 
už ísť do Indie, aby 
sme stretli Indov, ani 

do Vietnamu, aby sme stretli Vietnamcov, ani 
do Kene či Etiópie, aby sme stretli Afričanov. 
Mnohé z týchto detí sa pohybujú v našich mes-
tách. Prinesme im evanjelium a oni sa stanú 
misionármi a pôjdu k vlastným národom. Kľú-
čovú úlohu v tomto projekte zohrávajú miest-
ne zbory. Chceme, aby do nich pribudli mladí 
ľudia. Detská misia rada pomôže pri vyučova-
ní, vystrojovaní a podpore cirkevných zborov, 
aby záber takého evanjelizačného ťaženia bol 
čo možno najväčší a zbory mohli byť posilnené 
ako službou, tak i novými veriacimi mladými 
ľuďmi, ktorí sa zapoja do zborového života i 
služby. V niektorom z nasledujúcich čísel vám 
tento projekt predstavíme podrobnejšie. Máte 
sa na čo tešiť.

Michal Fraňo

ZÁCHRANÁRI V EURÓPE
alebo niekoľko riadkov zo Stredoeurópskej konferencie 
Detskej misie
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MALÉ INTERVIEW 
Rozhovor so s. Katarínou Krasickou a     

s. Ivetou Jančovou pripravil Jozef Kováč.

Ako dlho pracuješ s deťmi?
22 rokov a doposiaľ som neoľutovala žia-

den čas, ktorý som venovala príprave be-
siedky alebo priamo deťom. Je to služba 
presahujúca časnosť. Ide o večnosť detí, 
ktoré prichádzajú na besiedku.

Je to obohacujúce i pre samotného učite-
ľa – už vlastná príprava, kedy Božie slovo 
hovorí k nám ako k učiteľom a potom to 
vedomie, že zasievame Božie slovo.

Katka

Akú úlohu zohrala Detská misia v 
tvojom živote a v tvojej službe deťom?

S Detskou misiou som sa po prvýkrát 
stretla na stretnutí pracovníkov s deťmi v 
Bánovciach nad Bebravou už ako učiteľka 
detskej besiedky. Každé zo stretnutí s Det-
skou misiou, ktoré som odvtedy absolvo-
vala, môžem v podstate zhrnúť do štyroch 
najdôležitejších bodov:

- ako priniesť evanjelium neveriacim,
- nevzdávať sa,
- osobné svedectvá,
- Boh je väčší ako čokoľvek.

Ivetka

„Tak nie je vôľa vášho Otca v nebesiach, 
aby zahynul čo aj len jeden z týchto ma-
ličkých.“

Matúš 18, 14

DOBRÁ SPRÁVA 
NAPRIEČ SLOVENSKOM 

Istý náčelník kmeňa Salteauxov v 
Kanade bol misionárovi Youngovi ne-
smierne vďačný, že im priniesol Dobrú 
správu o Kristovi. Položil mu však otázku, 
ktorú si misionár navždy zapamätal: „Počú-
vaj, nechcem byť nezdvorilý, ale nezdá sa 
ti, že ti trvalo pridlho, kým si o tom prišiel 
povedať svojim bratom v horách?“

Počúvaj! Dobrú správu o Kristovi 
chceme priniesť toto leto medzi deti 
v Košiciach, v Ľuboticiach a v Novosa-
de. Pozývame ťa pridať sa, lebo ako hovorí 
Božie slovo: „... ako uveria v toho, o kto-
rom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa?“    
Rim 10,14

Pridať sa a podporiť tento projekt 
nesenia Dobrej správy môžeš:

- svojimi modlitbami (aktuálne námety 
nájdeš na www.detskamisia.sk),

- svojou priamou účasťou ako dobrovoľ-
ník (prihlásiť sa môžeš na e-mail: sabolo-
va@detskamisia.sk).

Sme vďační nášmu nebeskému Ot-
covi za slobodu, ktorú máme a príležitos-
ti, ktoré nám On dáva, aby Dobrá správa 
mohla byť nesená medzi deťmi v našej kra-
jine.

Dobrá správa bude znieť na voľnom 
priestranstve od 1. - 3. 7. 2015. 

Andrea Sabolová
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HĽADÁME MODLITEBNÍKOV

V úvode si položme otázku: P R E Č O ?
Prvým dôvodom je, že aj Pán Boh hľadá ta-

kých modlitebníkov – ctiteľov, ktorí by volali k 
Nemu v duchu a pravde (J 4, 21 – 24). Takto 
to vyjadril Pán Ježiš v rozhovore so ženou Sa-
maritánkou.

Druhým dôvodom je, že žiadne duchovné 
prebudenie v histórii kresťanstva nevzniklo 
bez modlitebných zápasov pravých modliteb-
níkov v ich dobe.

Pán Boh hľadá modlitebníkov v každom čase 
a pri všetkých vekových kategóriách.

Deti: Barbie a modlitba dvoch sestier
Po tomto nedávnom svedectve v klube sme 

si ešte naliehavejšie uvedomili potrebu vyučo-
vať deti od útleho veku o modlitbe na základe 
Božieho slova.

Dve dievčatá z klubu išli s mamičkou do 
obchodu. Tu objavili nádhernú bábiku Bar-
bie. Viete si predstaviť, ako prosili maminu, 
aby im ju kúpila? Iste jej bolo ťažko povedať           
dcérkam, že peňaženka jej to nedovolí. Muse-
la byť však veľmi potešená ich reakciou: „Ne-
vadí mamička, my sa budeme za to modliť!“ 
Aj sa modlili! Ako Pán Boh odpovedal? Otecko 
bol vo Viedni, keď odtiaľ odchádzali misionári 
do USA. Väčšinu vecí rozdali. Bola medzi nimi 
aj nádherná vymodlená Barbie.

Rodina: Tím modliteb-
níkov sa rozrastá...

Mladí manželia nemohli 
mať niekoľko rokov rodin-
ku. Poznali moc modlit-
by, a tak sa za prírastok 
do rodiny verne modlili. 
Pán Boh odpovedal na 
ich modlitby a narodila 
sa im prvá dcérka. Tak 
boli už traja modlitebníci 
– neskoršie pribudla ďal-
šia modlitebníčka, druhá    
dcérka. 

Potom prišlo aj údolie 
smútku a zomrel im syn-
ček... Dnes táto rodinka 
tvorí 5-členný modliteb-
ný tím. Pán Boh im pridal 
zdravého, teraz už štvor-

ročného chlapčeka. 
Nech nás aj príklad tejto rodiny povzbudí k 

tomu, že rodina má byť tým najlepším tímom 
modlitebníkov.

Misia: Aj malý modlitebný začiatok si 
Pán cení!

Keď sme sa pred Vianocami v r. 1990 vrátili 
z Inštitútu Detskej misie v Kilchzimmri (Švaj-
čiarsko), kde sme ako manželia prežili povola-
nie pre Detskú misiu do Bratislavy, uvedomili 
sme si potrebu modlitebného tímu pre vznik 
Detskej misie v Československu. Náš tím bol 
štvorčlenný: sestry Aďka a  Zlatka a my dvaja. 
Schádzali sme sa v byte u Aďky, ktorá je už u 
Pána. Boli to nesmierne vzácne chvíle v Božej 
prítomnosti. 

Pán Boh neopovrhol ani týmto malým mod-
litebným tímom, tak, ako hovorí prorok Za-
chariáš: „Lebo, kto bude pohŕdať dňom ma-
lých začiatkov?“

Túžime po požehnaní – prebudení?
Začnime s malým modlitebným tímom – bu-

dúcnosť detí a mladej generácie na Slovensku 
je aj v rukách ochotných modlitebníkov!

Jozef Kováč

Keď nedokážeš vložiť svoju modlitbu do slov, Boh počuje tvoje srdce...
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ZÁCHRANÁRI V KLUBOCH
Klub na Riazanskej ulici v Bratislave

Som veľmi vďačná Pánu Bohu za to, 
že Klub Dobrej zvesti na Základnej ško-
le Riazanská v Bratislave, môže bežať už 
niekoľko rokov. Keď sa spätne pozriem na 
posledné mesiace, ako Pán Boh privádza nové 
deti, ktoré sú z nekresťanského prostredia, 
mám v srdci veľkú vďačnosť. Rada by som sa 
s vami podelila o radosť zo svedectva chlapca 
Jarka. 

Jarko začal chodiť na KDZ tento školský 
rok. Na prvých asi troch stretnutiach som si 
všimla, že dával veľký pozor počas biblickej 
lekcie, vyučovania veršíka alebo piesne. Av-
šak v prvej polovici jedného nášho stretnutia 
sa rázne postavil a odišiel s nahnevanými slo-
vami: „Je to tu všetko, len o Bohu!“ Modlili 
sme sa za Jarka a Pán Boh vypočul modlitby 
nad naše očakávania, lebo „Tomu však, kto-
rý môže nad toto všetko učiniť omnoho viac, 
ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa 
moci, ktorá pôsobí v nás.“ Efezským 3, 20

Potom Jarko niekoľko týždňov na KDZ 
nechodil. Neskôr som mala možnosť sa 
stretnúť s jeho maminkou. Po rozhovore sú-
hlasila, aby Jarko pravidelne navštevoval naše 
stretnutia. Pán Ježiš vypočul modlitby dvojná-
sobne. Nie len Jarko začal chodiť na KDZ, ale 
aj jeho mladší brat Gregor. Sláva Pánovi za to, 
že Gregor sa zaujíma a má túžbu po Božom 
slove. Nová zmluva, „Gideónka“, je už aj v tej-
to rodine. Gregor ju prijal s veľkou vďačnosťou 
a úsmevom.

Diana Spodniaková

Klub v Devínskej Novej Vsi

Klip Klap Klub je Klub Dobrej zvesti na 
ZŠ v Bratislave v mestskej časti Devínska 
Nová Ves. Na klube sa schádza okolo 10 až 
15 detí mladšieho školského a predškolského 
veku. Sme Pánu Bohu vďačné, že vedenie ško-
ly je otvorené voči poskytnutiu priestorov, v 
ktorých sa s deťmi stretávame každý týždeň. 

Chceli by sme sa s Vami podeliť o jednu 
radostnú udalosť, ktorá sa stala na no-
vembrom klube minulý rok. Na klub pra-
videlne chodí jeden chlapec zo štvrtej triedy. 
Stáva sa, že vyrušuje a ťažšie rešpektuje au-
tority. Na novembrovom klube sme mali tému 
o etiópskom pokladníkovi a Filipovi. Lekcia 
bola zameraná evanjelizačne. Pri rozprávaní 
témy sme používali obrázky. Na konci lekcie 
zaznela výzva pre deti, aby porozmýšľali nad 
tým, čo počuli, či aj oni necítia potrebu od-
pustenia svojich hriechov. Na obrázku bol vy-
obrazený chlapček, ktorý premýšľal a zhodou 
okolností sa podobal na tohto chlapca z klubu. 
Lekciu pozorne počúval a keď zaznela výzva, 
modlil sa a vyznal, že verí, že Pán Ježiš zomrel 
aj za neho a prosil o odpustenie hriechov.

Od toho novembrového klubu vidíme na 
ňom zmenu. Hoci má stále problém s disciplí-
nou, snaží sa o lepšie správanie a má záujem 
o Božie veci. Na témach pozorne počúva, pýta 
sa, reaguje. Vidíme, že sa ho Božie slovo do-
týka. Vďaka Pánu Bohu za to!

Ester Javorníková
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ZÁCHRANÁRI V AKCII
Klub v materskej škole v Košiciach

Absolventka kurzu Efektívne vyučova-
nie detí - stupeň 1 a mamička Danka zor-
ganizovala Klub Dobrej zvesti v mater-
skej škôlke. A tu je pár slov od Danky:

„Ďakujeme Pánu Bohu za modlitby, ktoré 
nás naozaj sprevádzali!

Bolo to zaujímavé, pretože nás po prí-
chode p. riaditeľka prekvapila tým, že 
potrebujeme mať podpísaný informova-
ný súhlas od rodičov, že sa deti môžu klubu 
zúčastniť. Vysvetlila nám, že niekoľkí rodičia 
nesúhlasili s kresťanskou akciou na pôde škôl-
ky. Tak sme teda čakali na rodičov, aby s ich 
súhlasom deti mohli prísť. Oslovovali sme ich v 
šatni, aj p. riaditeľka aktívne pozývala.

Napokon prišlo 6 detí, boli to samí 
chlapci. Pred koncom klubu prišlo ešte jedno 
dievčatko.

Hovorili sme o Veľkej noci a o tom, čo Pán 
Ježiš urobil pre nás, aby nás oslobodil od hrie-
chu, takže veľmi jasne zaznelo evanjelium. 
Spievali sme, aký veľký a mocný je náš Boh.

Sme vďační za tieto detičky, aj ich 
mamky a staré mamky a p. riaditeľku, 
ktoré tam boli s nami. Nech Pán Boh pracuje 
v ich srdiečkach.“

Andrea Sabolová 

„Ale ja dúfam v Tvoju milosť. Nech moje srd-
ce plesá nad Tvojou pomocou! Spievať chcem 
Hospodinovi, lebo mi dobre učinil.“ Žalm 13, 6

Absolventi kurzu Efektívne vyučovanie detí 
- stupeň 1

EVD3 v Banskej Bystrici

Moderný človek všetko prepočítava. 
Prepočítavame najlepšiu cenu, počítame čas, 
efektivitu. Je to akoby našou cťou či povinnos-
ťou bolo vygúgliť najlepšiu cenu, najkvalitnejší 
tovar, či pri práci vynaložiť čo najmenšiu ná-
mahu. Na tom by ani tak nebolo nič zlé.

Vieme však podobne počítať aj v du-
chovnej oblasti? Vieme čo je efektívne? Čo 
je kvalitné, čo mi prinesie najväčší zisk. Pre 
kresťana, ktorý vyučuje iných, či už deti alebo 
dorast, je to určite vzdelávanie. Pripomenutie 
si biblických princípov, objavenie nových me-
tód a spôsobov a trénovanie. Takto vyzerajú 
kurzy Detskej misie. 

V Banskej Bystrici sme počas apríla 
ukončili kurz Efektívne vyučovanie detí - 
stupeň 3 (EVD3). Za veľkými hviezdami ne-
býva zvyčajne len veľký talent, ale pravidelný 
a náročný tréning. Ani za dobrým učiteľom 
nemusí byť len talent, ale aj ochota investovať 
čas a prostriedky do vzdelávania. To len preto, 
aby sme dokázali efektívne zvestovať tajom-
stvo. Vzdelávanie je užitočne investovaný čas.

Vlado Terem

„Každé písmo vdýchnuté od Boha, je aj uži-
točné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v 
spravodlivosti, aby dokonalý bol človek Boží a 
spôsobný na všetko dobré.“ 2Tim  3, 16 - 17

Kurz Efektívne vyučovanie detí - stupeň 3
Banská Bystrica
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VÝCVIK ZÁCHRANÁROV 
alebo Inštitút Detskej misie

„A čo si počul odo mňa, zveruj to spoľahli-
vým ľuďom, ktorí budú schopní aj iných vyu-
čovať.“ 2. Timoteovi 2, 2

Minulý rok sa 6 študentov zo Slovenska 
zúčastnilo prvej časti Inštitútu Detskej 
misie v rumunskom meste Sibiu. Boli to 
Filip Čurilla, Zuzka Lengyelová, Jarka Pan-
kuchová, Dianka Spodniaková, Marek Cifra a 
Michal Dučay. Počas prvej časti smeli do hĺbky 
študovať princípy evanjelizačnej práce s deť-
mi, to ako podať deťom jednoduchou formou 
evanjelium cez biblickú lekciu, verš, pieseň, či 
cez poradenský rozhovor. Druhá časť Inštitú-
tu, na ktorú sa niektorí z nich chystajú v tomto 
roku, má za cieľ naučiť ich, ako o práci s deťmi 
vyučovať iných a ako rozbiehať prácu s deťmi 
na miestnej úrovni. 

Toto leto sa však rozhodlo o tom, že 
v Sibiu bude od 14. júna prebiehať celý 
12-týždňový Inštitút, ktorý sa bude končiť 
4. septembra 2015. Naši minuloroční študenti 
sa od soboty 1. augusta pridajú k 12 študen-
tom, ktorí budú na prvej časti Inštitútu a na 
druhej časti utvoria 31-člennú skupinu z rôz-
nych krajín strednej Európy – Srbska, Slovin-
ska, Rumunska, Čiech, Slovenska, Moldavska, 
Poľska, Albánska a Kosova.  

Je pre nás veľkou radosťou, že aj na 
prvej časti budeme mať študentov zo 
Slovenska. Sestry Martinka Vrajová  a Katka 
Juráková, obe z Oravy, absolvujú počas tohto 
leta Inštitút celý a budú na prvej časti „repre-
zentovať“ Slovensko. Od 1. augusta vytvoria 
s tými, ktorí z našej krajiny prídu na druhú 
časť, pomerne veľkú skupinku „záchranárov“ 
zo Slovenska. 

Prosím, modlite sa za našich študentov, 
aby si ich Pán počas Inštitútu budoval vo 
viere a v zručnostiach pre službu deťom i 
učiteľom. Nech Pánovi Ježišovi vzíde i z tohto 
Inštitútu sláva. Veríme, že po návrate študen-
tov z Inštitútu, sa rozšíri tím záchranárov na 
Slovensku. 

Michal Fraňo

Prosíme, modlite sa spolu s našimi 
študentami:

Michal Dučay
1. Som veľmi vďačný za toto obdobie 

môjho života, ako vidím, že Pán Boh je živý 
a reálne aj v malých veciach koná.

2. Prosím o modlitby za letný Inštitút, 
aby nám Pán Boh dal všetkým účastníkom, 
veľa síl, múdrosti, požehnania a mnoho 
nových informácií, ktoré môžeme využiť v 
praxi.

3. Som vďačný za to, že koná aj medzi 
našimi dorastencami na našich piatkových 
pravidelných stretkách.

Marek Cifra
1. Som veľmi vďačný za možnosť ísť na 

Inštitút a taktiež za možnosť vysloviť mod-
litebné námety.

2. Prosím o požehnaný čas na Inštitúte, 
aby nás Pán Boh počas Inštitútu viedol, 
kde nás chce mať v budúcnosti, aká je Jeho 
vôľa pre naše životy,

3. za skvelý čas, kedy sa vzájomne bu-
deme spoznávať – my študenti na Inštitúte 
– a zároveň spoznávať sami seba,

4. aby nám Pán Boh otvoril oči, akí nao-
zaj máme byť podľa Jeho Slova.

Katarína Juráková
1. V uplynulom období Pán na mne veľa 

pracoval. Som vďačná za hlbšie odkrývanie 
Jeho pravdy a že dokázal premeniť moje 
pocity smútku na skutočnú radosť. 

2. Som vďačná, že mi odkryl ďalší krok 
(alebo smer), ktorým mám nasledujúce 
mesiace prejsť a aj keď ma neustále trochu 
prenasleduje strach, Boh ma utvrdzuje, že 
o mne vie a stojí so mnou. 

3. Budem veľmi vďačná, ak budete v 
modlitbách myslieť na môj strach z toho, čo 
príde (z budúcnosti). Aby som počula Boží 
hlas a dokázala mu povedať „áno“, a pre-
dovšetkým vo chvíľach, keď to bude ťažké. 

4. A aby sme na Inštitúte neabsolvovali 
len príjemný kurz, ale aby sme zažili Božiu 
blízkosť a medzi sebou vytvorili rodinu.
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Prosíme, modlite sa spolu s našimi 
študentami:

Martina Vrajová
1. Prosby za zdravotný stav, aby nebol 

prekážkou pre účasť na Inštitúte DM,
2. za službu v Detskom domove v Dol-

nom Kubíne,
3. za citlivé srdce na Boží hlas a Jeho vo-

lanie do služby.
4. Vďaka za možnosť štúdia a služby v 

DM.

Diana Spodniaková
1. Vďaka Pánu Bohu za to, že mi pripravil 

a požehnal miesto administratívnej pracov-
níčky v Detskej misii,

2. ďakujem za to, že Pán Boh požehnáva 
aj službu na Klube Dobrej zvesti, kde zača-
lo v posledných týždňoch chodiť viacej detí.

3. Prosba o to, aby sme mohli na Inšti-
túte DM prežiť s ostatnými študentami a 
vyučujúcimi požehnaný čas vyučovania a 
povzbudzovania do nasledujúcich dní služ-
by deťom a dorastencom.

VÝCVIK ZÁCHRANÁROV 
alebo Inštitút Detskej misie
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PROJEKT V STREDISKU PRAMEŇ
Tímové dielo – Častá!

Dlho by nám trvalo, keby sme mali spo-
čítať požehnania, ktoré táborové stre-
disko Prameň v Častej prinieslo mnohým 
deťom a mladým ľuďom. Sme vďační Bohu 
za to, že stredisko je zhmotnením požehna-
nia, ktoré prináša jednota medzi kresťanmi a 
dobrá tímová spolupráca. Na letné tábory a na 
víkendovky sem prichádzajú tímy vedúcich, 
ktorí sa obsahovo, ale i modlitebne pripravujú 
na tieto akcie. Všetkým účastníkom akcií slúži 
tím pracovníkov táborového strediska. Pri re-
konštrukčných prácach v minulosti pomáhali 
ako tímy ľudí zo Slovenska, tak i zo zahraničia. 

V minulom čísle informačného listu sme 
predstavili projekt rekonštrukcie dvoch 
budov v tomto stredisku. Ide o administra-
tívnu budovu B, v ktorej potrebujeme vytvoriť 
ďalšie miesta pre personál strediska a o budo-
vu C, v ktorej sa majú vytvoriť nové ubytova-
cie kapacity. Pri celej rekonštrukcii si uvedo-
mujeme našu závislosť na Bohu podľa Žalmu 
127, 1: „Ak Hospodin nestavia dom, márne sa 
namáhajú stavitelia“ a tiež to, že najlepšie je 
odovzdať naše plány i každú činnosť do Jeho 
rúk (Prísl. 16, 3: „Uvaľ na Hospodina svoje 
diela a tvoje úmysly sa zdaria.“), lebo On je 
darcom každého požehnania. 

Po mnohých modlitbách a zvážení via-
cerých variantov riešenia, sme sa v polo-
vici mája pustili do realizácie. Ako prví sa 
do diela pustili dorastenci a mládežníci počas 
pracovnej víkendovky. 60 mladých ľudí vyko-
nalo veľa užitočnej práce nielen v samotnom 
stredisku, ale i pri dobrovoľnej pomoci obciam 
Píla a Častá. 

Od 25. mája prebiehala medzinárodná 
brigáda s názvom Partnerstvo rúk a sŕdc, 
na ktorú sa opäť prihlásilo 5 dôchodcov, 
remeselníkov zo Severného Írska. Títo 
bratia boli ochotní prísť k nám na týždeň, aby 
sa tu dobrovoľne zapojili do diela. Brigáda ich 
stojí nielen námahu, ale aj letenky, pretože ich 
túžbou bolo prísť pomôcť a na vlastné náklady 
niečo užitočné v našej krajine pre Pána vyko-
nať. 

11 ľudí zo Slovenska vytvorilo s piati-
mi írskymi bratmi usilovný pracovný tím. 
Tento článok vznikol po prvom dni brigády. Po 
spoločnom rannom stíšení o 7:15 a raňajkách 
sme o 8:00 nastúpili do práce. Správca stre-

diska brat Igor Pankuch nás porozdeľoval na 
jednotlivé činnosti a napriek dažďu sme spo-
ločnými silami mohli stihnúť relatívne veľa. 
Bratia Ken, William, Andrew, Alan a Robert sa 
naučili pár slov po slovensky a my sme po-
chytili pár odborných stavbárskych výrazov z 
angličtiny. 
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Na záver dňa sme si spolu čítali Božie 
slovo, chválili Pána Boha piesňami a ďa-
kovali Mu za Jeho pomoc a ochranu. Ak 
Pán dá, do konca týždňa by mala byť stará 
strecha úplne rozobratá a pripravená pre fir-
mu, ktorá by mala v priebehu nasledovných 2 
až 3 týždňov postaviť novú strechu.

Pri pohľade na práce, ktoré sa tu v Čas-
tej konajú, si však uvedomujeme, že na 
napredovaní strediska sa podieľa nielen 
tím, ktorí tu pracuje, ale aj každý, kto sa 
za toto stredisko a práce v ňom modlí. 
Veľkým povzbudením bola pre nás i ochota 
viacerých bratov a sestier prispieť svojím da-
rom na rekonštrukciu strediska. Doteraz dary 
jednotlivcov i nadácii vyniesli 14.200 Eur, 
za čo sme veľmi vďační každému ochotné-
mu darcovi, ale aj Pánu Bohu, ktorý je Dar-
com každého dobrého daru. Rekonštrukcia si 
však vyžaduje ešte ďalšie investície, a preto 
naša zbierka na toto dielo pokračuje. Kto by 
sa chcel na nej podieľať, môže svoj dar poslať 
na účet Detskej misie IBAN: SK48 7500 0000 
0005 8473 5843. Do správy pre prijímateľa 
prosíme uveďte: Projekt Častá. 

Milý brat, milá sestra, či sa do projek-
tu rekonštrukcie v Častej zapájaš prácou, 
modlitbami alebo finančnou pomocou, si 
členom jedného veľkého tímu ľudí, kto-
rý zveľaďuje toto stredisko. A od všetkých 
nás v Detskej misii, i od detí a dorastencov, 
ktorým slúži toto stredisko, ti vyjadrujeme 
obrovské poďakovanie. Je pre nás výsadou a 
radosťou byť s tebou v jednom tíme!

Michal Fraňo

PROJEKT V STREDISKU PRAMEŇ
Pracovná víkendovka ml. dorastu

Keď ste rodič a máte deti, za každý niž-
šie napísaný výrok si pripočítajte bod, ak ste 
niekedy reagovali podobne.

Predstavte si, že vaše deti vám naveľa, 
naveľa začnú pomáhať pri nejakej práci. 
Robia to neobratne, pomaly a s nevôľou. Už 
to nezvládate a poviete: „Vieš čo, nechaj to 
tak, radšej si to urobím sám a bude to dvakrát 
rýchlejšie...“

Dieťa príde domov z kresťanskej víken-
dovky a rodič sa dozvie, že sa na nej roz-
právali o rešpektovaní autority rodičov. 
Ako rodič ste tým potešený, takže vyhlásite: 
„Tak dúfam, že sa podľa toho začneš koneč-
ne aj správať...“ Dajme tomu, že dieťa na tej 
istej víkendovke poctivo manuálne pracovalo. 
Aj keď rodič tomu nemôže spočiatku uveriť, 
nakoniec svoju nevieru uzavrie vetou typu: 
„Keby si aj doma takto chcel pomáhať...“

Rodičia, koľko máte bodov? Je to tak, 
my rodičia si častokrát zbierame u detí takéto 
červené body. Sú to naše neprimerané reak-
cie. Aj tieto veci sme na májovej dorastovej 
víkendovke Detskej misie otvorili. Celý víkend 
sme sa bavili o autoritách a predovšetkým o 
dôvodoch prečo ich rešpektovať. Okrem du-
chovných tém sme cez víkend aj pracovali, 
poctivo pracovali. Kopali, fúrikovali, búrali ste-
ny, čistili pozemok od kríkov, umývali okná, 
planírovali ihrisko, vypratávali z povaly Noba-
sil, upravovali pozemok medzi novými chatka-
mi, siali trávu. Dorastenci urobili kus dobrej 
práce!

Vlado Terem
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PRIPRAVUJEME NA JESEŇ 2015
Bude úrodná jeseň?

Kurz Efektívne vyučovanie detí – 
stupeň 1 v Bratislave

Kurz EVD1 je základný kurz pre misijnú a 
evanjelizačnú prácu s deťmi a dorastom.

Na tento kurz nadväzujú ďalšie kuzy: Efek-
tívne vyučovanie detí – stupeň 2, Efektívne 
vyučovanie detí – stupeň 3, Kurz pre pracov-
níkov s dorastom (KPD) a Kurz pre učiteľov 
predškolákov (KPUP).

Naše heslo je: Máš EVD1, 
máš základ pre misijnú prácu! 

Termíny: 16. – 17. 10. 2015 – 1. časť
       30. – 31. 10. 2015 – 2. časť
       20. – 21. 11. 2015 – 3. časť

Poznámka: Pri plánovaní jesenných akcií v 
zboroch a spoločenstvách pamätajte na tieto 
termíny. 

Viac učiteľov – viac zasiahnutých 
Božím slovom!

„Daj mi pochopiť cestu Tvojich rozkazov a bu-
dem premýšľať o Tvojich divných skutkoch.“

Stretnutie v Poprade

Milí učitelia zborových besiedok a detských 
evanjelizačných klubov! Srdečne vás pozýva-
me na 

Regionálny konferenčný deň 
pracovníkov s deťmi

Téma: Použiteľný nástroj 
v Božích rukách.

 
Kedy: 26. septembra 2015 (sobota)

Kde: Modlitebňa Bratskej jednoty baptistov 
v Poprade na Jahodnej ulici č. 5 

Program sa začína o 9:30 a končí o 16:00. 

V programe budú: ukážka nových mate-   
riálov pre deti, dorast a predškolákov; biblická 
téma; praktická téma, semináre; čas na otáz-
ky a svedectvá. 

Prosím, rezervujte si tento deň. Veríme, že 
pre nás všetkých bude dňom obživenia a na-
čerpania nových síl od Pána. 

Cena: 2 Eurá
Obed si bude možné objednať. (4 €)

Víkendovka mladšieho dorastu

Kedy: 25. – 27. 9. 2015
Kde: Stredisko DM Prameň, Častá
Garant: Mgr. Vladimír Terem
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LETNÉ TÁBORY 2015

Termín Miesto konania Vek. kategória Vedúci turnusu
  4. – 11. 7. 2015 Prameň Častá   7 – 11 rokov Ing. Ľ. Hrušovská

  5. – 11. 7. 2015 Svätý Anton 12 – 15 rokov Mgr. V. Terem

11. – 18. 7. 2015 Prameň Častá  16 – 18 rokov Ing. M. Fraňo

18. – 25. 7. 2015 Prameň Častá   7 – 11 rokov Ing. Ľ. Hrušovská

18. – 25. 7. 2015 Tatranská Lomnica 12 – 18 rokov Ing. A. Sabolová

25. 7. – 1. 8. 2015 Prameň Častá   9 – 13 rokov Ľ. Marhofer

  1. – 8. 8. 2015 Prameň Častá 12 – 15 rokov Mgr. V. Terem

  8. – 15. 8. 2015 Tatranská Lomnica   7 – 11 rokov Ing. A. Sabolová

Využite posledné voľné miesta v letných táboroch Detskej misie. Prihlasovať sa môžete 
cez internet na www.detskamisia.sk do 15. júna. Po tomto termíne si na internetovej stránke 
overte, či sú ešte voľné miesta vo vami zvolenom turnuse. Tešíme sa na všetkých chlapcov a 
dievčatá!

Učeník 2015 pre 17+

Kedy: 27. 8. - 1. 9. 2015
Kde: Stredisko Detskej misie Prameň
Garanti: Jozef a Ľubica Kováčovci

Téma: Jeremiášove výzvy 
pre postmodernú dobu

Hostia: ThDr Czeslaw Bassara, Mgr. Dávid  
a Ilona Bázlikovci, Ing. Tomáš Trcka a iní
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Na to, aby sme vedeli dobre pripraviť 
učiteľov detí a dorastu na ich zodpoved-
nú a dôležitú službu, je potrebné, aby sme 
sami dobre ovládali obsah našich kurzov a 
vedeli Božie pravdy a princípy podávať jasne 
a zrozumiteľne. Za týmto účelom sa realizu-
jú inštruktorské kurzy, na ktorých sa budúci 
inštruktori pripravujú na to, ako vyučovať uči-
teľov. 

Koncom apríla som sa spolu s 9 ďalšími 
spolupracovníkmi z rodiny Detskej misie 
zúčastnil týždenného inštruktorského 
kurzu pre pracovníkov s dorastom (KPD). 
Veľkou výhodou bolo, že sa kurz konal v na-
šom domácom prostredí, a to v Stredisku Det-
skej misie Prameň v Častej. Kurz je zameraný 
na porozumenie dorastencom, poznanie ich 
kultúry, záujmov, ale aj spôsobov, ako sa im 
v tomto ťažkom veku priblížiť s evanjeliom a 
povzbudiť ich v živote s Pánom Ježišom. Počas 
týždňa, ktorý bol naplnený prednáškami, štú-
diom, prípravou a praktickými prezentáciami, 
som sa veľa naučil a načerpal v Božej blízkos-

ti. Povzbudením bolo pre mňa aj spoločenstvo 
pracovníkov od nás zo Slovenska, ale aj z Čes-
kej republiky, Srbska, Čiernej Hory a Írska. 

Ako budúci inštruktori, sme si sami 
prešli všetky predmety kurzu a vyskú-
šali všetky praktické ukážky, ktoré čakajú 
našich budúcich študentov na kurzoch. Spolu 
s ostatnými inštruktormi, ktorí sme sa kurzu 
zúčastnili, túžim, aby si nás a našich budúcich 
študentov na kurze KPD Pán Boh použil pri 
službe dorastencom počas táborov, klubov pre 
dorast či na zborových dorastových stretnu-
tiach. Všade tam je užitočné poznať kultúru 
dorastencov, ich potreby, ale aj spôsoby ako 
sa im priblížiť, svedčiť im o Pánovi Ježišovi a 
vyučovať ich z Božieho slova formou, ktorá im 
je blízka. 

Ak sa venujete tejto vekovej skupine, 
už teraz vás pozývame na Kurz pre pra-
covníkov s dorastom, ktorý sa bude konať 
v novembri 2015.

Michal Beňo  

SVEDECTVO ZO SLUŽBY
Inštruktorský kurz pre pracovníkov s dorastom
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PONUKA LITERATÚRY

Malé deti môžu poznať 
Boha cez Jeho zázraky

Ponúkame vám v poradí už piate po-
kračovanie vyučovacieho materiálu pre 
predškolákov.  

Ježiš uzdravuje chromého muža a slepého 
Bartimea, utíši rozbúrené more, nasýti 5 000 
hladných ľudí a vracia späť do života Jairovu 
dcéru a Lazara. Tieto príbehy pomôžu deťom 
pochopiť Božiu neobmedzenú moc a silu.

K lekciám sú podrobne vypracované návrhy 
programu s množstvom zaujímavých aktivít a 
príloh. 

Kompletný balíček pomôcok s plnofarebný-
mi obrázkami vo formáte zväčšenej A4 si mô-
žete objednať v našom internetovom obchode.

Cena: 16 EUR

NOVINKA

Malé deti môžu 
poznať Boha 

  

CEZ JEHO ZÁZRAKY 
 

 
 
 

Pôvodný text: Shirley Person 
Upravené pre Európu: Rachel Ball 

Preklad: Jana Kráľová 
Redakčná úprava: Miriam Kešjarová 

Jazyková korektúra: Miriam Kešjarová a Jaroslava Pankuchová 

	  

Vitajte v autoškole

Pripravujete letný tábor pre deti vo 
veku 7 – 11 rokov? Lámete si hlavu nad 
tým, čím chlapcov a dievčatá zaujať a ako im 
vysvetliť dôležité posolstvo? Využite náš tábo-
rový balíček. 

Deťom v priebehu týždňa zaujímavou for-
mou porozprávate, aké značky nám Pán Boh 
zanechal vo svojom Slove.

V balíčku nájdete podrobný program tábora, 
texty biblických lekcií, nápady na hry, kvízy a 
ručné práce, vizuálne pomôcky k vyučovaniu 
veršov, obrázky k lekciám a ďalšie užitočné 
prílohy. 

Cena za CD: 6 EUR
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Vitajte v autoškole

B
alícek pre prípravu letného tábora pre deti o

d 7 d
o 1
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Táborové balíčky z našej dielne

Hľadači vzácnych kameňov (Nehemiáš)  - 3,40 EUR
 Víťazný beh (Pavol)    - 5,00 EUR
 Veľké egyptské dobrodružstvo (Jozef)     - 11,00 EUR
 Objavy, ktoré zmenili svet - CD   - 6,00 EUR
 Skúška odvahy (Daniel) - CD   - 6,00 EUR
 Audiencia u kráľa (Ester) - CD   - 6,00 EUR
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MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ
Prosíme, modlite sa spolu s nami za letné aktivity pre deti a dorast.

Štvrtok 25. 6. 2015
Žalm 126

Tábor dorastu - Tatranská Lomnica
(Sabolová)

Detský tábor – Tatranská Lomnica
(Sabolová)

Piatok 26. 6. 2015
Žalm 127

Tábor mladšieho dorastu – Častá
(Terem)

Učeník 2015
(Kováč)

Sobota 27. 6. 2015
Žalm 134

Prosby za zmocnenie vedúcich      
v letných táboroch

Prosby za chlapcov a dievčatá,    
aby mohli spoznať Pravdu pre svoje 

životy

Pondelok 22. 6. 2015
Žalm 121

Detské tábory – Častá
(Hrušovská)

Dobrá správa naprieč Slovenskom
(Sabolová, pracovníci DM)

Utorok 23. 6. 2015
Žalm 122

Tábor staršieho dorastu – Častá
(Fraňo)

Denný tábor – Zvolen
(Terem)

Streda 24. 6. 2015
Žalm 125

Konverzačno-športový tábor  
Častá

(Marhofer)
Tábor dorastu – Sv. Anton

(Terem)


