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ÚVODNÍK

Najlepšia ponuka! Najvýhodnejší nákup! Nepremeškajte vianočné zľavy! – takéto a podobné 
výzvy sa na nás hrnú z televízie, plagátov a internetu už takmer od októbra. Vianoce sú jedi-
nečnou príležitosťou pre obchodníkov, aby predali aj nepredajné a zarobili na veciach, ktoré 
im celý rok stoja v sklade bez povšimnutia. Ľudia sa v tomto období dajú ľahšie presvedčiť a 
neodolajú výhodným ponukám.

Hoci nie všetci kresťania sú obchodníci, predsa majú ľuďom čo ponúknuť. A nie je to hocijaká 
ponuka – je to NAJLEPŠIA PONUKA – PONUKA NA ŽIVOT!

Jednými z prvých návštevníkov, ktorí prišli pozdraviť novonarodeného Kráľa kráľov, boli 
pastieri. V Evanjeliu podľa Lukáša čítame, ako ich toto stretnutie ovplyvnilo: „Keď to videli, vy-
rozprávali, čo im bolo povedané o dieťatku. A všetci, ktorí to počuli, divili sa tomu, čo im pastie-
ri hovorili... Potom sa pastieri vrátili, oslavujúc a chváliac Boha za všetko, čo počuli a videli...“

Pastieri si Dobrú správu o Spasiteľovi nenechali len pre seba. S radosťou ju oznamovali ďalej. 
Veď sa dozvedeli o najlepšej ponuke, ktorá je dávaná každému človeku. Je to ponuka večného 
života. Získať tento jedinečný dar má možnosť každý, a čo je ešte úžasnejšie – nemusí zaň 
platiť. Ak ho príjme, dostane ho zadarmo! 

Nechajme sa aj my tieto sviatky inšpirovať pastiermi z betlehemských strání. Vstaňme a 
poďme ľuďom hovoriť o najlepšej ponuke. Sú okolo nás mnohí, ktorí netušia, prečo sú Vianoce 
sviatkami radosti a pokoja. Pravý pokoj a skutočnú radosť nám neprinesú bohaté darčeky a 
preplnený slávnostný stôl. Naozajstné Vianoce – zrodenie nového života – nám môže dať len 
Pán Ježiš Kristus.

Miriam Kešjarová
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So slovami: „Zvíťazili sme,“ padol na 
zem mŕtvy. Uvedomoval si, že správa, ktorú 
nesie, je správou mimoriadnej hodnoty, preto 
bežal, ako najlepšie vládal. Určite ste spoznali 
príbeh o maratónskom bežcovi Pheidippidovi. 
Bola mu zverená mimoriadne vzácna úloha a 
on ju vyplnil, i keď ho to stálo život. Niesol 
výnimočnú správu. Správu o víťazstve, správu 
o záchrane. 

Aj dnes sa každý, kto má 
dobrú správu, ju snaží 
odkomunikova s čo naj-
väčšou naliehavosťou. 
Veľa z nich je však len 
správami o výhodnej 
kúpe, ponuke či akcii.  
Božie slovo nám podá-
va správu  o spasení – o 
večnej záchrane. A to je 
tá najlepšia ponuka všet-
kých čias! Je to Boží dar. 
Je ponúkaný Bohom z 
lásky k nám hriešnym 
ľuďom. Ako s touto 
správou naložíme 
my?  

O pastieroch, 
ktorí sa prišli do 
Betlehema novo-
narodenému Spa-
siteľovi pokloniť,  čítame, že uverili Pánov-
mu slovu, presvedčili sa o Jeho pravdivosti a 
potom vracajúc sa „oslavovali a chválili Boha 
za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo po-
vedané.“ Lukáš 2, 18 

Aj my, podobne ako pastieri, ak sme 
uverili evanjeliu – Dobrej správe,  ne-
môžeme ju schovať v našom  vnútri. Tá 
správa sa prejavuje navonok. Pastieri sa rado-
vali, oslavovali Boha, chválili Ho. Jednoducho 
svetlo, ktoré Pán zapáli vierou v Spasiteľa v 
našich životoch, sa nedá skryť. Nedá sa len 
udržiavať vo vnútri! Chce ísť von, k ďalším. K 
ľuďom okolo nás. 

Dobrú správu si nielen nechceme, ale 
ani nemôžeme nechávať len pre seba. Pán 
Ježiš svojim nasledovníkom povedal, že majú 
ísť do celého sveta a kázať evanjelium všet-
kým ľuďom. To nie je Jeho rada. Ani to nie je 
Jeho odporúčanie. Je to Jeho príkaz. Je to zá-
väzné nariadenie pre Jeho nasledovníkov, kto-
rým sa máme riadiť. Pamätajme, nestačí, aby 
ľudia okolo nás len vedeli, že sme veriaci. To 
im nepomôže. My im musíme povedať evan-
jelium, správu o záchrane v Ježišovi Kristovi. 
Len táto správa ich môže zachrániť a zmeniť 
ich životy. Len evanjelium je mocou Božou na 
spasenie (Rímskym 1, 16).

Túto Dobrú správu túžime niesť ďalej. 
Láska k ľuďom a súcit s blížnymi nás k 
tomu poháňa. Veď ľudia žijúci bez Krista 
idú do zahynutia. Čo môžeme spraviť pre 
ľudí vôkol nás? Čo môžeme spraviť pre 
deti vôkol nás? 

Je predvianočné 
obdobie. Práve 
teraz sa nám 
ponúkajú via-

ceré možnosti. 
Návšteva detských 

domovov, návšteva 
detských ne-
mocníc, či 
usporiadanie 

mimoriadneho vianočného klubu pre deti zo 
susedstva. 

Modlime sa za to, skúsme nad tým po-
premýšľať, hľadajme odpoveď na otáz-
ku, čo môže každý z nás urobiť pre deti 
vôkol seba v tomto predvianočnom období. 
Určite poznáte príslovie, že trápenie, o ktoré 
sa podelíme, sa stáva len polovičným trápe-
ním. Avšak radosť, o ktorú sa podelíme, sa 
stáva dvojnásobnou radosťou. Nech tohto-
ročná radostná zvesť Vianoc je pre nás o to 
radostnejšou, že sa s ňou podelíme s inými!

Michal Fraňo

 Detské nemocnice, domovy detí a ško-
ly v tomto období hľadajú pre svoje deti 
vhodný program, ktorým by im sprítomnili 
Vianoce.  Detská misia ponúka v predvianoč-
nom čase základným školám  vianočné progra-
my, v ktorých deti okrem spevu vianočných 
piesní, súťaží, scénky s bábkami, majú mož-
nosť počuť i jasnú zvesť evanjelia. Kto zo žia-
kov chce, môže si zobrať evanjelizačný traktát, 
či knihu a tiež pozvánku do korešpondenčných 
kurzov a internetovej stránky Hľadaj a nájdi. 

Minulý rok smelo v predvianočnom 
období počuť evanjelium asi 1200 žia-
kov prvého stupňa základných škôl v 
rôznych mestách Slovenska. Pre tento rok 
máme pripravený vianočný program s ná-
zvom „Obraz alebo rám?“ Oslovili sme viace-
ro škôl na rôznych miestach Slovenska. Len 
v Bratislave našu ponuku dostalo 50 základ-
ných škôl. Niektoré listom, iné sme navštívi-
li osobne. Programy im ponúkame v termí-
ne od 10. do 19. decembra. Prosím, modlite 
sa za to, aby Pán otvoril dvere na viacerých 
základných školách, aby sa veľa chlapcov 
a dievčat smelo dozvedieť pravé posolstvo 
Vianoc – tú najlepšiu ponuku všetkých čias. 
Ponuku záchrany, ktorú sme dostali od Boha 
Otca v Jeho Synovi – Pánovi Ježišovi Kristovi. 

Milý brat, milá sestra, ak sa túžiš pridať 
k nám a pomôcť nám jeden, či viac dní 
pri týchto programoch, daj nám to prosím 
vedieť mailom alebo telefonicky. Tvoja po-
moc bude vítaným posilnením našich evanjeli-
začných tímov, ktoré pôjdu na základné školy. 

Jedna pani riaditeľka, keď som jej pod-
robne vysvetlil, o čom je program Obraz 
alebo rám a dohodli sme spolu program na 
jej škole, mi pri lúčení povedala: „Som veľmi 
rada, že prinesiete tú pravú vianočnú atmosfé-
ru na našu školu.“ To je i našou túžbou,  priniesť 
tú pravú vianočnú atmosféru – lásku, radosť, 
pokoj, ktoré priniesol Pán Ježiš, Boží Syn pre 
každého, kto Ho s otvoreným srdcom prijal. 

 

NAJLEPŠIA PONUKA
„Verná je to reč a hodná, aby ju všetci prijali, že Kristus Ježiš prišiel na svet, aby 

spasil hriešnikov.“
1. Timoteovi 1, 15

OTVORENÉ SRDCIA, OTVORENÉ DVERE
Predvianočné obdobie  dokáže obmäkčiť  i nejedno tvrdé srdce a to je v tomto 

období prístupnejšie vypočuť si slová o Bohu. Predsa zvesť o narodenom Spasite-
ľovi k Vianociam tradične patrí. 
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V SPÄTNOM ZRKADLE
Dorastová víkendovka Gerlachov 
PRIPOJ SA (14 – 17. 11. 2014)

Začal by som odpoveďou jedného z do-
rastencov na otázku: „Ako sa ti páčilo na 
víkendovke?“ Kevin (16r): „Fú, tak toto leto 
som bol prvýkrát na letnom tábore, po ktorom 
som si myslel, že nič v živote lepšie nebude, 
až kým som nezažil túto jesennú víkendovku. 
Pán Boh mi na nej úplne zmenil život. Teraz ži-
jem život naplno pripojený k Pánovi Ježišovi.“

Toto je jedno z mnohých svedectiev je-
sennej dorastovej víkendovky. Jej témou 
bolo „PRIPOJ SA“. Ako je možné pripojiť sa k 
Pánovi Ježišovi? Na túto otázku, ako aj na ďal-
šie sme sa snažili nájsť odpovede počas večer-
ných tém a pri spoločnom čase na skupinkách. 
Našou hlavnou víziou bolo pozývať mladých 
ľudí, aby sa pripojili do 3 základných oblastí vo 
svojom živote: 

1. aby sa pripojili do vzťahu s Pánom Ježi-
šom,

2. aby žili život pripojený k Pánovi Ježišovi 
doma, v škole... prostredníctvom Božieho slo-
va a modlitby,

3. aby sa pripojili do živého cirkevného spo-
ločenstva.

Veľmi sa tešíme z toho, čo Pán Boh ko-
nal. Je pre nás povzbudením počuť spätnú 
väzbu, že dorastenci majú stále väčšiu túžbu 
kráčať s Pánom Ježišom a vidieť ich vernosť v 
rozhodnutí. Veríme, že to prinesie ovocie do 
ich životov, ako aj do Božej rodiny. Sme vám 
vďační za vaše modlitby. 

Michal Dučay      

Kurz pre učiteľov predškolákov           
v Košiciach

Kurzy a rôzne školenia sú úžasnou 
príležitosťou dať ľuďom do rúk udicu a 
naučiť ich loviť vo vodách, v ktorých sa 
bezprostredne nachádzajú a kam my ostatní 
nemáme dosah. Pri pohľade na ôsmich štu-
dentov na Kurze pre prácu s predškolákmi 
moje srdce plesalo. 

Bola tam dievčina, ktorú poznám z na-
šich dorastových aktivít a začala službu s 
deťmi vo svojom zbore. Ďalej štyri mamičky, 
ktoré samé majú predškolákov doma a viem, 
že už len investícia do nich môže priniesť mno-
honásobný prínos. Ďalšie dve už dlhodobo ak-
tívne sestry, ktoré síce absolvovali kurz EVD-
1, ale vnímali, že stále je čo sa učiť. Nakoniec 
som si nechala jedného muža, ktorý síce do-
posiaľ nemal príležitosť aktívne sa zapojiť do 
práce s deťmi, ale má to veľmi na srdci.

Vzácnosťou bolo vidieť pri prezentá-  
ciách nadšenie, kreativitu a obdarovanie 
študentov pre prácu s predškolákmi. Modlí-
me sa, aby ich Pán viedol a mohli byť skvelými 
rybármi detí. 

Andrea Sabolová

V SPÄTNOM ZRKADLE

„Dôkladne vyučované 5-ročné dieťa 
môže uveriť a znovuzrodiť sa práve tak 
ako ktorýkoľvek dospelý.“

Ch. Spurgeon

Kluby na školách – zvláštna milosť
Bratislava - Rača

Rozbehnutie Klubu Dobrej zvesti (KDZ) 
na štátnej škole si vyžaduje zvláštnu mi-
losť na začiatku každého nového školského 
roka. Niekedy vedenie školy nemá porozume-
nie, niekedy rodičia a zaiste aj Boží nepriateľ 
vynaloží všetko úsilie, aby evanjelium Pána 
Ježiša nemenilo srdcia detí. Toto nás vedie 
do pokory, ale aj závislosti na Božej milosti. 
Otvorenie dvoch KDZ na štátnych školách na 
Hubeného i Tbiliskej ulici môžeme charakte-
rizovať ako Jeho láskavú milosť, lebo kluby: 
„našli milosť na pomoc v pravý čas“ Žid 4, 16.

V prvom klube si použil Pán zvlášť ro-
dinu Chovancových (ich dobrú povesť, ich 
3 deti, priateľov), a tak na klub začalo chodiť 
50 – 60 detí. Máme tu tím vyše 10 obetavých 
spolupracovníkov. Veľmi vzácna je práca v 
malých skupinkách – deti sa otvárajú so svoji-
mi problémami, ale aj pre evanjelium.

Na druhej škole pozývame deti plagát-
mi a pozvánkami pri vstupe do školy. Aj tu 
nám pootvorilo dvere dobré svedectvo anglic-
kého lektora tejto školy. Povzbudila nás dobrá 
účasť prváčikov – pozorne počúvali a jeden 
z nich sa opýtal ,,Ako môžem dostať červíka 
(hriech) zo svojho srdca?“ Preberali sme ma-
teriál DM, Jablkovú párty, kde je hriech prirov-
naný k červíkovi, ktorý hlodá v našom vnút-
ri. Potešili nás aj starší žiaci svojou účasťou 
a záujmom. Sme vďační Pánovi za Jeho 
zvláštnu milosť a verných modlitebníkov.

Jozef + Ľubica Kováčovci

Dorastová skupinka
Zvolen

Prežili ste sklamanie z Boha, nenaplnili 
sa vaše očakávania, zdá sa vám, že Boh jedná 
inak, akoby mal? 

Určite takáto skúsenosť nie je ojedine-
lá. Vieme, že Boh je nemenný a koná vždy 
správne. Zrejme máme nesprávne očakáva-
nia. Veď po páde do hriechu sme stratili Bo-
žiu slávu a poznanie Boha nahradilo „poznanie 
dobra a zla“. Ak máme duchovne rásť a nepo-
dozrievať Pána Boha z Jeho jednania, musí-
me byť pozorní na Jeho slovo. Musíme v ňom 
vidieť Božie pravdy a doktríny, ktoré z neho 
vystupujú. 

O to sa snažíme i na dorastovej skupin-
ke Detskej misie vo Zvolene. Poznávať Pána 
Boha cez Jeho Slovo a vidieť v ňom viac ako 
príbehy – pravdy, ktoré platia vždy. Správne 
porozumenie Božieho slova znamená správne 
porozumenie živého Boha.

Vlado Terem
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Kanady, ktorá dodnes žije na Slovensku, a ho-
vorila mi o svojej službe s DM, keď bola doma. 
Doteraz je to náš tím pracovníkov, s ktorým 
nachádzame z roka na rok nové inšpirácie a 
povzbudenia.

Služba v Detskej misii je veľmi pestrá. Sú to 
kluby pre deti, výroba pomôcok a materiálov, 
školenia pracovníkov s deťmi, administratíva, 
letné tábory, osobné návštevy.

 
Z ktorej oblasti služby máš najväčšiu 

radosť?
Je to ťažké, lebo počas rokov v službe som 

prežil v každej z 
menovaných oblas-
tí práce inú radosť. 
Vždy je mi radosťou 
slúžiť v priamej práci 
s deťmi, no keď pri-
pravujem pomôcky, 
teším sa z každej 
z nich. Každý kurz, 
na ktorom som mo-
hol učiť, bol pre mňa 
novou výzvou a ra-
dosťou z toho, že sú 
ďalší služobníci na 
novom mieste. Letné 
tábory mi prinášajú 
radosť aj preto, že sa 
ďalšie deti dozvedeli 
o Božej láske a Jeho 
dare pre každého. 
A osobné návštevy 
s podporovateľmi a 
modlitebníkmi? Sú 
to silné emocionálne 
stretnutia, na kto-
rých prichádza ra-
dosť z novej milosti po každom z nich.

Ak Pán dá života a zdravia, čo je tvojím 
prianím v službe pre najbližšie roky?

Mojím prianím je, aby Pán pridal so služby 
DM ďalších služobníkov. Je ešte dosť oblastí 
na Slovensku, kde by bol potrebný oblastný 
pracovník. Aj v mojej oblasti by som rád videl 
mladšieho pracovníka. Aj keď je nedostatok fi-
nančných podporovateľov pre túto službu, ve-
rím, že Pánovi záleží na záchrane detí v našej 
krajine a pridá aj verných pre túto podporu. 
Pozerám sa s modlitbou aj po niekom, komu 
by som rád odovzdal čo-to zo svojich skúse-
ností v tejto službe.

Ľuboš, ako si sa dostal k viere v Pána 
Ježiša?

Vyrastal som v rodine veriacich rodičov. 
Do našej rodiny prichádzali bratia, ktorí boli 
povzbudením mojej mame a babičke. Aj na 
občasné stretnutia – skupinky veriacich bola 
naša domácnosť vhodným prostredím. Do 
zboru som chodil pravidelne a vyrastal som 
pod vplyvom Božieho slova. Chodieval som 
na konferencie, a na jednej z nich som ako 
dorastenec odovzdal svoj život Pánovi Ježišovi 
pod vedením staršieho brata vo viere. Na be-
siedkach mi to ako dieťaťu moc nešlo, no ako 
dorastenec som bol aktívnym poslucháčom.

Ako si prežil povolanie do Detskej mi-
sie?

PREČO RÁD NESIEM EVANJELIUM DEŤOM?

Milí čitatelia,
tí z vás, ktorí viac rokov sledujete prácu Detskej misie, určite viete, že takmer 

od začiatku je v Detskej misii brat Ľuboš  Marhofer. Presnejšie od roku 1993, teda 
21 rokov v evanjelizačnej službe deťom. Pre mnohých bol za tie roky inšpiráciou, 
povzbudením i pomocou v službe deťom. Keď som mohol v roku 1994 ísť pomáhať 
na letný tábor Detskej misie, Ľuboš bol hlavným vedúcim a ja som sa smel od neho 
naučiť, ako viesť tábor, ako pristupovať k deťom, ako reagovať na ich potreby.    
Keďže si na tieto začiatky a na môjho učiteľa Ľuboša rád spomínam a vážim si jeho 
dlhoročnú službu, nedá mi, aby som mu nepoložil niekoľko otázok:

Po obrátení  som 
túžil byť užitočným 
kresťanom, a tak som 
pri usmerňovaní star-
šími bratmi bratislav-
ského zboru prijímal 
viacere výzvy v Božej 
škole. Po ôsmich ro-
koch manželstva som 
prežil vážny úraz, kto-
rý zásadne zmenil môj 
život. Chodieval som 
na krátke prechádzky 
po neďalekom sídlis-
ku a sedával som na 
lavičkách v blízkosti 
detských ihrísk. Boh 
mi dal na srdce otáz-
ku, ktorá zmenila môj 
pohľad. Otázka zne-
la: „Kto povie týmto 
deťom evanjelium?“ 
Aj keď som už v tom 

čase mal za sebou kurz pre pracovníkov s deť-
mi, ktorý viedli sestry zo Sliezska, brat Jožko 
Kováč mi na jednom stretnutí položil na srdce 
službu v DM na Slovensku, ktorá sa v tom čase 
rozvíjala. Pozval ma na Inštitút v Horním Žle-
bu a potom na skúšobný čas do služby v DM.

V misijnej práci prichádzajú i rôzne 
skúšky, protivenstvá a nezdary. Čo ti po-
mohlo v tejto službe vytrvať 21 rokov a 
mať stále nadšenie pre službu deťom?

Mal som pri sebe dobrých podporovateľov v 
starších bratoch, ktorým som sa zveroval s da-
nou prekážkou, a mal som v nich múdrych po-
radcov. Veľkou pomocou mi bol brat Jožko Ko-
váč, s ktorým sme v modlitbách našli riešenia 
problémov v službe. Stretol som aj sestru z 

Je nejaká vec, v ktorej ti môžeme po-
môcť tým, že sa budeme za teba modliť?

Mám pred sebou ešte nejaký čas – Pán vie 
koľko, lebo po mojom úraze som prijal od Pána 
slovo: „Dosť ti je moja milosť“. Prichádzajú 
rôzne bolesti, a tak prosby za posilnenie po-
máhajú už aj teraz. Iste mi budú pomocou.

Ľubko, ďakujem ti za rozhovor a pra-
jem ti v službe i osobnom živote veľa Bo-
žieho požehnania.

Michal Fraňo
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POD PAĽBOU KRITIKY
Milí bratia, milé sestry, určite si viacerí z vás spomínajú na roky, v ktorých sme sa 

V októbrovom čísle cirkevného perio- 
dika Evanjelický posol spod Tatier, č. 41 
sa objavil článok o Detskej misii, ktorý 
ju staval do nie práve najlepšieho svet-
la. Článok vyjadroval obavu, že Detská misia 
ako medzidenominačná organizácia by mohla 
svojím pôsobením a vyučovaním ísť proti práci 
cirkevných zborov evanjelickej cirkvi s deťmi. 

Detská misia je medzidenominančná 
organizácia, avšak snažíme sa úzko spo-
lupracovať s cirkevnými zbormi. Naším 
cieľom nie je vybudovať vlastné zbory z mla-
dých ľudí. Detská misia nie je cirkvou. Sme 
združením kresťanov, ktoré chce svojimi ma-
teriálmi, školeniami a praktickou pomocou 
podporiť cirkevné zbory v ich práci s deťmi. 
Načo plytvať prostriedkami, časom a námahou 
na vytváranie materiálov, vypracovanie osnov 
školení a hľadaním spôsobov, ako osloviť deti 
evanjeliom? 

Detská misia to, čo má pripravené a 
vydané na základe 75 rokov modlitieb a 
skúseností z evanjelizačnej práce s deť-
mi, ponúka cirkevným zborom, aby z toho 
mohli profitovať vo svojej službe deťom a do-
rastencom. Zároveň sa snažíme pripomínať, 
že je tu veľa detí, ktoré sa nachádzajú mimo 
pôsobnosti cirkevných zborov a ktorým ešte 
nikto nepriniesol evanjelium. A k týmto deťom 
sa snažíme ísť so zvesťou evanjelia. Ako orga-
nizácia misijne pôsobiaca medzi deťmi máme 
tri ciele: 1. prinášať deťom evanjelium, 2. pod-
porovať ich v duchovnom raste, 3. pomáhať im 
začleniť sa do miestnych cirkevných zborov. 
Našou túžbou je vidieť deti nielen odovzdať 
svoj život Kristovi, ale Ho aj verne nasledovať 
a nájsť si svoj duchovný domov v miestnom 
cirkevnom zbore, v ktorom sa stane súčasťou 
tela Kristovho.

Detská misia sa snaží vychádzať v ústre-
ty potrebám cirkevných zborov a rozvíjať 
svoje aktivity v spolupráci s cirkevnými 
zbormi. Viac o tomto si môžete prečítať i v 
materiáli, ktorý nájdete na http://www.det-
skamisia.sk/spolupraca-detskej-misie-s-cir-
kevnymi-zbormi.html. Pri spolupráci vždy reš-
pektujeme konkrétne požiadavky cirkevného 
zboru. Najprirodzenejším a zároveň biblickým 
spôsobom  misijnej práce je misia vychádzajú-
ca zo samotných cirkevných zborov.  

Podarilo sa však cirkevným zborom 
verným biblickému učeniu skutočne 
osloviť deti a mladých ľudí vo svojom okolí 
evanjeliom? Nie všade je to tak. A tak sa aj 
Detská misia pridala do tohto úsilia, aby sme 
spoločnými silami mohli priniesť jasné evanje-
lium mnohým deťom a dorastencom v našej 
krajine. 

Mottom v tejto práci je pre nás verš z 
Matúša 18, 14: „Tak nie je vôľa vášho Otca, 
ktorý je v nebesiach, aby zahynul čo aj len 
jeden z týchto maličkých.“

Michal Fraňo

V dňoch 7. - 9. 11. 2014 sme sa stretli 
na Konferencii Detskej misie v Liptov-
skom Mikuláši. Po niekoľkých rokoch, kedy 
sa celoslovenská konferencia DM nekonala, 
sme oživili túto tradíciu a boli sme milo prek- 
vapení, že naša snaha sa stretla s dobrou odo-
zvou medzi bratmi a sestrami z rôznych kútov 
Slovenska.

Ponúkame vám niekoľko postrehov 
účastníkov:

V čom bola pre vás konferencia prínosom?

„... duchovné obživenie, povzbudenie...“

„Veľmi ma povzbudila vo viere aj v službe.
Dúfam, že na budúce budem môcť ísť znova a 
možno aj s rodinou.“

„... veľmi užitočné rady a hlboká zmena (k 
lepšiemu)...“

„Ocenila som: znovuobnovenie takýchto 
stretnutí po rokoch. Priateľskú atmosféru a 
tiež atmosféru jednoty, hodnotné prednášky, 
pestrosť ľudí pochádzajúcich z rôznych pro-
stredí, možnosť predstaviť svoju službu.“

„Mohla som byť v správnom čase na správ-
nom mieste a poslúžiť tým, čo viem. Zároveň 
som sama mohla veľa prijať, načerpať, nechať 
sa povzbudiť svedectvami iných, študovať kni-
hu Abakuka a chváliť nášho Pána.“

Na konferencii nám Božím slovom z 
knihy Abakuka slúžil br. Czeslaw Bassa-
ra, bývalý riaditeľ DM pre strednú a východnú 
Európu. Jeho živý prejav a hlboké myšlienky 
nadchli mnohých prítomných. 

Praktické rady do služby mladej gene-
rácii 21. storočia nám priniesol br. Serge 
Varga, ktorý pracuje s deťmi a dorastencami 
ako psychologický poradca v krízových situá-
ciách a vzťahoch.

Veľmi užitočné boli pre nás aj rady 
manželov Holtovcov. V rámci európskej 
Detskej misie sú zapojení do starostlivosti o 
pracovníkov.

STRETLI SME SA NA KONFERENCII

Ponuka praktickej 
spolupráce
Ponúkame praktickú pomoc pri 
rozbiehaní Klubov Dobrej zvesti.

Ponuka literatúry pre cirkevné zbory 
Radi Vám v zborovej práci pomôžeme literatúrou, 
ktorú vydávame. Zbory alebo cirkvi môžu ušetriť 
mnoho času a námahy pri príprave vlastných 
materiálov. Počas rokov vydávania literatúry sme 
zistili, aké náročné je pripraviť vhodný materiál na 
vyučovanie. Detská misia pri vytváraní materiálov 
dbá na splnenie nasledujúcich kritérií: 

- aby materiály zaujali mladú generáciu,

- aby v nich bolo jasné vyučovanie, aplikovateľné v  
živote detí a dorastencov,

- aby materiály boli pripravené kvalitne po obsahovej  
i po grafickej stránke,

- aby boli použiteľné medzidenominačne. Základom 
materiálov je jasné biblické učenie, a preto sú   
použiteľné na evanjelizáciu a výchovu k duchovnému 
rastu vo všetkých denomináciách, ktoré stavajú 
svojenučenie na Božom slove – Biblii.  

Ponuka registrácie Klubu Dobrej 
zvesti©

Zo skúseností vieme, že ľudia sú čoraz uzavretejší 
voči cirkvám a vo všeobecnosti ľahšie prijímajú 
veci, ktoré sa dejú cez občianske združenia. Aby 
bolo možné ľahšie otvoriť Klub Dobrej zvesti, napr. 
na základnej škole alebo aby mohli byť do klubu 
pozvané deti bez ohľadu na cirkevnú príslušnosť, 
ponúkame možnosť registrácie klubu pod Detskou 
misiou. Zároveň sa tým klub zapojí do modlitebného 
programu Detskej misie. 

Na fungovaní klubu sa tým nič nemení. Cirkevný zbor 
je zodpovedný za jeho organizáciu a vyučovanie. 
Detská misia registráciou poskytne svoje meno a ručí 
rodičom za to, že deti na klube vyučujú vyškolení 
pracovníci, je tam šírené dobré učenie (biblicky i 
metodicky) a klub funguje na medzidenominačnom 
princípe pre všetky deti. 

Tým, že registrované kluby máme v svojom 
adresári, vieme ich informovať o novinkách z Detskej 
misie. Viaceré materiály im môžeme ponúknuť 
za výhodnejšiu cenu. Pre pracovníkov v kluboch 
ponúkame možnosť pravidelných stretnutí raz do 
mesiaca. Tieto stretnutia sú zamerané na následné 
vzdelávanie, poradenstvo, vzájomné zdieľanie sa a 
modlitebnú podporu.   

“Zhromaždi ľud, mužov, ženy, 
deti..., nech počúvajú a učia sa 
báť Hospodina, vášho Boha, 
a nech sa usilujú plniť všetky 
slová tohoto zákona.” 
 5. Mojžišova 31, 12

Ak zbor plánuje založiť klub, 
môžu  naši pracovníci prísť                     
a pomôcť pri rozbehnutí klubu. Ak zbor plánuje letný 
tábor, víkendový pobyt či letnú evanjelizáciu 

na voľnom priestranstve 
a nemá zatiaľ s takýmito 
aktivitami skúsenosti, 
môžu sa k vám pridať naši 
spolupracovníci a pomôcť 
vám. 

Radi budeme s vami pri 
zrode vašich aktivít. 
Potom vám ich s 
dôverou prenecháme, 
lebo sme presvedčení, 
že by sme sa deťom, 

ktoré cez tieto aktivity uveria, 
nevedeli venovať tak komplexne, ako sa im môže 

venovať cirkevný zbor.  

Budúcnosť misie medzi deťmi a dorastencami vidíme 
v spolupráci s cirkevnými zbormi. 

V prípade záujmu o spoluprácu nás môžete 
kontaktovať. Radi vám poslúžime. 

PONUKA 
DETSKEJ MISIE
CIRKEVNÝM ZBOROM

Detská misia
Legionárska 4
811 07  Bratislava
Tel./Fax: 02/55569378
E-mail: detskamisia@detskamisia.sk
Web: www.detskamisia.sk

br. Czeslaw Bassara

br. Serge Varga a manželia Holtovci
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Boží Syn prišiel splniť misiu záchrany. Prišiel zachrániť ľudí z ich hriechov... Ty a 
ja potrebujeme byť zachránení z našich hriechov... „Syn Boží... ma miloval a seba 
samého vydal za mňa.“ (Galatským 2, 20)

STRETNI SA S KRÁĽOM

Úvodné vety pochádzajú z brožúrky 
Stretni sa s Kráľom. Táto 16-stranová fa-
rebná miniknižka pomáha deťom porozumieť 
zakladným pravdám evanjelia. Je v nej opísa-
ný príbeh Pána Ježiša Krista – Jeho narodenie, 
služba, ukrižovanie, zmŕtvychvstanie a vzatie 
do neba. Brožúrka končí jasným vysvetlením 
cesty spasenia – ako môže dieťa prijať Pána 
Ježiša ako svojho Spasiteľa. Na obálke deti 
nájdu ponuku korešpondenčných kurzov a re-
klamu na internetovú stránku Hľadaj a nájdi.

Jednotlivci, cirkevné zbory, misijní pra-
covníci alebo ktokoľvek, komu leží na 
srdci záchrana dnešnej mladej generácie, 
môžu rozdať brožúrky deťom vo svojom okolí 
a pomôcť im v hľadaní správnej cesty. Vianoce 
sú jedinečnou príležitosťou, kedy môžete de-
ťom ponúknuť tento netradičný darček.

Brožúrky máme vytlačené v dosta-
točnom množstve, takže neváhajte a ob-
jednajte si ich na našej adrese (cez internet 
alebo poštou). Radi vám ich pošleme za cenu 
poštovného a balného. Ak by ste mali túžbu 
podporiť prácu Detskej misie, môžete poslať 
dar na náš účet (informácie nájdete na zadnej 
strane obálky Informačného listu). Cena za 
tlač jedného výtlačku je 0,10 EUR.

Brožúrku už dostali deti v mnohých kraji-
nách sveta. Pousilujme sa, aby ju dostali aj 
deti na Slovensku!

PONUKA LITERATÚRY

Ponúkame vám balíček na prípravu 
vianočnej párty pre deti. Príbeh rozpráva 
o ruskom cárovi, ktorý sa rozhodol ísť medzi 
svojich poddaných v prestrojení za žobráka. 
Chcel poznať životný štýl ľudí vo svojej ríši. 
Žiaľ, mnohí ho nespoznali a odohnali ho od 
dvier, keď prosil o nocľah. Niečo podobné sa 
odohralo pred vyše 2000 rokmi v judskom 
Betleheme. Na svet prišiel omnoho väčší Kráľ, 
ako bol ruský cár, ale mnohí Ho neprijali.

V balíčku nájdete okrem lekcie aj re-
cept na tradičný ruský ťahaný koláč, via-
nočný punč či návod na výrobu matriošky.

Cena: 5 EUR

Prišiel nepoznaný

Kompletnú ponuku literatúry, popisy jednotlivých titulov, zoznamy príloh a ceny 
za výtlačky nájdete na našej internetovej stránke www.detskamisia.sk.
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Keď anjeli odišli späť do neba, pastieri sa medzi sebou zhovárali. 
„Poďme,“ rozhodli sa. Bežali do Betlehema a našli dieťa, ktoré ležalo v 

jasliach – kŕmildle pre zvieratá.

V úžase hľadeli a obdivovali 
malého chlapčeka. Vedeli, že 
je ich Spasiteľom a Kráľom. Na 
ceste domov povedali každému, 
koho stretli: 

„Toto dieťa je ten, koho Boh 
sľúbil poslať.“

„On je Spasiteľ!“

„Kráľ!“

Spasiteľ znamená záchranca. Ty a ja 
potrebujeme byť zachránení z našich 
hriechov. Kvôli hriechu nedokážeme 
žiť, ako od nás chce Pán Boh. Hriech 
nás oddeľuje od Božieho kráľovstva a 
nedovoľuje nám byť Jeho priateľmi. 
Všetci si zaslúžime trest za naše hriechy 
a Pán Boh by bol dokonale spravodlivý, 
keby nás potrestal. Ale namiesto toho 
poslal svojho Syna, aby nás zachránil.

“Prišiel, ale nikto v malom ruskom meste 
ho nespoznal. Išiel od domu k domu, ale 
dvere zostávali zatvorené. Keď prosil      
o chlieb, mal na sebe len chudobný 
plášť. Keby však vedeli, kým je!”

Toľko kráľov s obľubou cestovalo           
v prestrojení po svojej ríši podobne ako 
ruský cár. Chceli pozorovať svojich 
poddanýchjvjbežnýchjživotnýchj
situáciáchjajnajvlasnejjkožijzažiť ich 
spôsobjživota.j

AjjJežišjprišieljkedysijdávnojdojsvojejj
ríše, ale mnohí Ho nespoznali a neprijali 
ako svojho Kráľa a Pána!

Copyright © kbbk:áDDO KinderíEvangelisationsíBewegung in Österreiché MöslstrV k4é Aí7kká Lamprechtshausen
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Spestrenie vyučovania

Milí učitelia a pracovníci s deťmi, využite 
našu ponuku jednolekcioviek a spestrite Vaše 
kluby, besiedky alebo hodiny náboženstva         
zaujímavou témou.

Bez Boha na svete - lekcia, ktorá vznikla podľa rovnomennej knihy Kristíny Royovej. Pomá-
ha deťom pochopiť Boží plán spasenia a vo veriacich deťoch vzbudzuje túžbu po úprimnejšom 
vzťahu s Pánom Ježišom. 

Dievča, ktoré nemal nikto rád - pravdivý príbeh Dorrie Van Stoenovej. Cez lekciu môžete 
deti povzbudiť, aby prosili Boha o pomoc za každých okolností.

Z lode na pevninu - príbeh Georgea Verwera, zakladateľa Misijnej spoločnosti Operácia 
Mobilizácia, motivuje deti k šíreniu evanjelia vo svojom okolí.

Boží nádherný domov - šesť dôležitých otázok a odpovedí o nebi.

Boží podnikateľ - R. G. LeTourneau sa naučil, že Boh je najväčším darcom a chce, aby sme 
aj my dávali iným.

Kopanie skrytého pokladu - lekcia, ktorou môžete deti povzbudiť k pravidelnému čítaniu 
Božieho slova. 

Živý most - dramatický príbeh, ktorý vychádza zo skutočnej udalosti, pomôže deťom poro-
zumieť, prečo Pán Ježiš zomrel namiesto nás na kríži.
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AKCIE DETSKEJ MISIE
Kurz mladých misijných pracovníkov „B“

Kurz v Nom Meste nad Váhom nadväzoval 
na minuloročný kurz „A“, ktorý absolvovalo 14 
mladých začínajúcich pracovníkov s deťmi vo 
veku 13 – 15 rokov. Konal sa 29. 11. 2014.

Lektorský kolektív tvorili Jarka Pankucho-
vá, Jozef a Ľubica Kováčovci. Garantom kurzu 
bola Zuzana Trúsiková.

Program obsahoval opakovanie z kurzu „A“, 
význam opakovacích kvízov pri učení detí, šty-
ri duchovné korene pracovníka, workshop –  
vizuálna pomôcka na kvíz, prezentácia kvízov.

Povzbudením pre lektorov bolo, že všetci 
účastníci dobre zvládli prezentácie a hlavne to, 
že väčšina z nich už aktívne pracuje s deťmi v 
nedeľných školách  a v misijných kluboch.

Ak by ste mali aj vy záujem o podobný kurz  
pre dorastencov z vášho cirkevného zboru ale-
bo z viacerých spoločenstiev, prosíme, kontak-
tujte nás. Radi vám poslúžime.

Zimný tábor dorastu

Termín: 1. – 6. marca 2015
Miesto: Stredisko Prameň, Častá

Garant: Mgr. Vladimír Terem

AKCIE DETSKEJ MISIE

Kurz Efektívne vyučovanie detí  
stupeň 3

Termín:
6. – 8. 2. 2015 –1. časť

20. – 22. 2. 2015 – 2. časť
Miesto: Banská Bystrica

Garant: Mgr. Vladimír Terem

Kurz Efektívne vyučovanie detí  
stupeň 1

Termín: 
13. - 14. 2. 2015 – 1. časť
6. - 7. 3. 2015 – 2. časť

20. - 21. 3. 2015 – 3. časť
Miesto: Košice

Garant: Ing. Andrea Sabolová

Kurz pre učiteľov dorastu

Termín: 
19. – 28. 4. 2015 

Miesto: Stredisko Prameň, Častá
Garant: Mgr. Vladimír Terem

Oblastná konferencia 
pre Bratislavu a okolie

Termín:
14. 3. 2015

Miesto: Stredisko Prameň, Častá
Garant: Ing. Jozef Kováč

Z programu:
lekcia pre malých i veľkých

biblická téma
novinky z oblasti

využime Veľkú noc – materiály,             
literatúra, semináre

Hosť:
pastor Jiří Kaleta 

z ČR

Oblastná konferencia pre Nové 
Mesto nad Váhom a okolie

Termín:
7. 2. 2015 od 10:00 do 16:30
Miesto: Nové Mesto n. Váhom

Zborový dom ECAV
kontakt: trusikovazuzana@gmail.com

Garant: Ing. Jozef Kováč

Z programu:
Ako im rozumieť? 

Slová, ktoré majú moc!
tri semináre – predškoláci, deti, dorast

literatúra a pomôcky (Veľká noc)
výmena skúseností, svedectvá, spev
Nebojte sa správne používať bábky!
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HĽADAJ A NÁJDI - BEZPEČNE SKVELÁ 
STRÁNKA PRE DETI

Už viac ako štyri roky môžu deti hľadať 
a aj nachádzať na internete vo svojom 
jazyku biblické príbehy a odpovede na 
otázky, ktoré ich zaujímajú. www.hladajanaj-
di.sk to je 18 dobrodružstiev, denné zamysle-
nia z Biblie na každý deň v roku, mnoho aktivít 
(pohľadnice, maľovanie, Mestečko, film Ježiš, 
videozamyslenia...) a mnoho mnoho hier. 

Hľadaj a nájdi je aj pre deti, ktoré ne-
majú možnosť chodiť na klub, besiedku 
či stretko, ale aj pre deti ktoré chodia do 
kresťanského spoločenstva, lebo je to ďalší 
priestor, kde môžu duchovne rásť a zabaviť sa 
v bezpečnom prostredí. 

Rozmýšľali ste však, že táto stránka 
môže byť užitočná aj pre vás? Ak deti vyu-
čuješ, nájdeš tu doplňujúci a inšpiratívny ma-
teriál, môžeš deti povzbudiť, aby si tu utvrdili 
lekciu, ktorú ste preberali, aby si stiahli vý-
borné materiály, či už o Halloweene, Advente, 
Veľkej noci, o stvorení a iné. 

Táto stránka môže byť tiež priestorom 
pre službu. Ak sa z teba stane sprievodca 
stránkou Hľadaj a nájdi môžeš deti povzbu-
dzovať a viesť k Pánovi Ježišovi cez dopisova-
nie si s nimi. 

Sme vďační Bohu, 
že tento rok si so 
sprievodcami mohlo 
na tejto stránke pí-
sať približne 350 
detí. Zaregistrovaných 
ich bolo viac než 400 a 
dvakrát toľko ich cho-
dieva k hrám a aktivi-
tám. 

Tento rok pribudli 
dve nové dobrodruž-
stvá: Ako sa z nepria-
teľov stanú priatelia 
a dokončenie príbehu 
Mojžiš 4. A to nie je 
všetko. Na budúci rok 
sa deti môžu tešiť na 
nové vzrušujúce príbe-
hy. Radi ich tu uvidíme!

 Tu je zopár viet od detí adresovaných 
sprievodcom. Keďže je to anonymné, mená 
neuvádzame. 

„Ahoj, práve som čítala príbeh o hellowýne.
My sme tiež mali v stredu v škole helowýn-
sku párty ale ja som sa na nej nesúčastnila.
Ja totiž helowýn neuznávam. A čo si ty myslíš 
o helowýne?” 

„Ďakujem za správu. Veľmi sa mi táto strán-
ka páči, je veľmi zaujímavá.“

 
„Chcela som bližšie vedieť, kto je Ježiš, a 

dozvedela som sa to.”

Za tím sprievodcov Jaroslava Pankuchová

Dovoľte mi, aby som vám položil niekoľko 
otázok. 

Vyučujete deti Božiemu slovu? 
Možno ste zapojení do služby na besiedke, 

možno máte u vás doma alebo v škole Klub 
Dobrej zvesti, možno pri takýchto aktivitách 
pomáhate, alebo sa za službu deťom a doras-
tencom modlíte. 

Koľko času trávite s týmito deťmi? 
Možno hodinu, hodinu a pol. Toľko zvykne 

trvať besiedka alebo Klub Dobrej zvesti. 
Je tento čas pre vaše deti jediným ča-

som v týždni, v ktorom sa zaoberajú Bo-
žím slovom? 

Niektoré deti si zvyknú samé čítavať doma 
z Božieho slova, prípadne sa im rodičia venu-
jú pri domácich pobožnostiach. Pre iné deti je 
ale hodina a pol na klube, či besiedka jediným 
časom v týždni, ktorý trávia pri Božom slove. 

Je to dosť venovať hodinu týždenne Bo-
žiemu slovu? 

Veď týždeň má 168 hodín a keby sme odpo-
čítali 9-hodinový denný spánok dieťaťa, stále 
zostáva ešte 105 hodín. Ako teda deťom po-
môcť, aby pri Božom slove mohli tráviť viac 
času? 

Skúsili ste doplniť vaše vyučovanie ko-
rešpondenčnými kurzami? 

Deti si ich budú študovať a vypĺňať medzi 
klubmi doma. Tým budú v kontakte s Božím 
slovom zhruba o hodinu týždenne viac. Božie 
slovo v tlačenej forme si môže dieťa kedykoľ-
vek zobrať do rúk a Pán Boh bude cez biblic-
ké štúdium k deťom hovoriť. Korešpondenčné 
kurzy, ktoré ponúka Detská misia, boli napísa-
né pre deti, a tak sa im prihovárajú jazykom, 
ktorému deti rozumejú. Preberaná látka je do-
plnená o rôzne úlohy, tajničky, osemsmerov-
ky  a hľadanie pokladu. Navyše je pri koreš-
pondenčnom kurze prítomný jedinečný pocit 
z pošty, ktorá prichádza do schránky priamo 
na meno dieťaťa. A každé dieťa rado dostáva 
niečo, čo je určené pre neho. 

Milí bratia, milé sestry, veľmi radi bu-
deme s vami takouto formou spolupraco-
vať. Využite, prosím, pre dobro vašich detí, s 
ktorými pracujete, možnosť zapojiť ich do ko-
rešpondenčných kurzov. Dáte im tak výbornú 
možnosť tráviť pri Božom slove minimálne o 
hodinu týždenne viac. Budeme radi, keď nás 
budete v tejto veci kontaktovať.   

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

NIEKOĽKO OTÁZOK

Riško a Danka od radosti skákali po izbe. Danka si vyspevovala: „Dnes 

ideme k starej mame!“ 

„Pôjdeme ockovým autom!“ tešil sa Riško. Mama sa prísne pozrela na 

deti: „Dúfam, že nebudete plakať a vystrájať. Nerobte starej mame staros-

ti.“ Riško sľuboval: „Budeme dobrí.“

„Môžeme so sebou vziať aj Chlpáčika?“ spýtala sa Danka. Mama 

prikývla: „Áno, ale musíte sa o neho dobre starať. My s ockom ideme 

dnes večer navštíviť strýka Vlada.“ 

Deti sa rozbehli, zobrali košík pre mačiatko 

a položili ho vedľa seba do auta. „Som rada, že 

Chlpáčik nepatril nikomu z našich susedov,“ 

vravela Danka, keď vkladala mačiatko do 

košíka. 

„Teraz je naozaj náš,“ pridal sa Riško. 

„Vždy sa o neho dobre postaráme.“

Keď auto zastavilo pred domom starej 

mamy, slnko už zapadalo. Danka a Riško 

s úsmevom zakývali rodičom na rozlúčku. 

Korešpondenčný kurz predstavuje …

VEĽKÝ PRÍBEH 1

2. LEKCIA
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VELKÝ PRÍBEH Čítal si už zaujímavé príbehy z Biblie 

o ľuďoch ako boli Jozef, Daniel, Rút a Matúš. Zoznámil si sa so skutočnými dobrodružstvami ľudí, ktorí žili v modernejších časoch a spoznal si Lujzu, Josha McDowella, Sundara Singhu a ďalších. Ale v dnešnej poslednej lekcii 
chceme premýšľať o najúžasnejšej Osobe všetkých čias – o Pánovi Ježišovi. Už o Ňom vieš dosť, však? V ďalších 

riadkoch je niekoľko viet o Ježišovi. Všetky okrem 
jednej sú pravdivé. Zakrúžkuj číslo pred vetou, ktorá nie je pravdivá.

1. Ježiš je Boží Syn.2. Skôr, ako prišiel na zem, žil s Bohom Otcom v nebi.

3. Narodil sa v Betleheme.4. Žil dokonalým životom, plným zbožnosti a lásky.
5. Uzdravoval chorých.6. Niekedy robil veci, ktoré boli zlé.

7. Bol potrestaný a zomrel za naše hriechy.
8. Vstal z mŕtvych a je živý naveky.

9. Žije v nebi.10. Jedného dňa sa vráti späť, aby zobral svoje deti do neba. 

Najvýznamnejšia Osoba všetkých čias

bolo pikantné; oblečenie, ktoré ľudia nosili, nebolo ako európske odevy; jazyk, ktorým hovorili, bol odlišný.
Čoskoro prišla za Larsom aj Anna a v Indii sa zosobášili. Začali pracovať spolu ako misionári, hovorili ľuďom o pravom Bohu, ktorý ich miloval a ktorý poslal svojho Syna Ježiša na svet, aby sa stal ich Spasiteľom. Lars si uvedomil, 

že ľudia potrebujú Bibliu vo 
svojom jazyku, a tak preložil 
Bibliu do santálštiny (jazyk, 
ktorým hovoria v časti Indie). 
Výsledkom bolo, že mnoho tisíc 
ľudí uverilo úžasnej správe  
o Ježišovi a stali sa kresťanmi. 
Tak, ako Pán Ježiš používal 
Božie slovo, robil to aj Lars Skrefsrud! Snaž sa každý deň 

prečítať si pár veršov z Biblie.

© 2009 Child Evangelism Fellowship®. Všetky práva vyhradené.

BOH SA O TEBA STARÁ!

Bankový lupic 
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ĎAKUJEME, ŽE STOJÍTE PRI NÁS!

Drahí naši spolupracovníci, podporovatelia, 
modlitebníci, vzácni priatelia,

prajeme Vám, aby ste prežili počas vianočných 
sviatkov plnosť Božieho požehnania 

v každej oblasti Vášho života.
Nech radostná zvesť Vianoc osvetľuje 

Vaše srdcia, mysle i domovy po celý rok!

S láskou pracovníci Detskej misie

Pán Ježiš prikázal: „Budete svetlom, budete svietiť po okolí...
Dobrú správu o spasení nedržte 

len pre seba, nech to vedia kamaráti,  
kadiaľ kráčať do neba.

úryvok z piesne Pán Ježiš prikázal (Detská misia)


