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ÚVODNÍK

Chodíte radi na svadby? Pravdepodobne väčšina áno. Dobré jedlo, veselá zábava, radosť prítomných, krásne šaty - to všetko v nás vyvoláva príjemné pocity. Bola som už na mnohých svadbách a párkrát som zažila nečakanú scénku, ktorú si pripravil môj švagor (mimochodom veľmi veselý človek). Keď bola zábava v najlepšom, do miestnosti sa začal dobíjať špinavý
bezdomovec v otrhaných šatách a chcel tancovať s nevestou. Bolo zaujímavé sledovať reakcie
ľudí a prekvapené, často nahnevané pohľady prítomných. „Kto to je?“ „Ako sa sem vôbec dostal?“ „Vyzerá hrozne!“ Niektorí mierumilovnejší prítomní - napríklad svadobná mama - ponúkali bezdomovca koláčmi a jemne ho vytláčali zo sály. Bezdomovec si ale húdol svoje: „Chcem
tancovať s nevestou!“ Niekedy táto scénka trvala dlhšie, inokedy kratšie - podľa nálady prítomných. Bezdomovec si však vždy s nevestou zatancoval, lebo sa ukázalo, že je to môj švagor...
Ak by však prišiel na svadbu niekto nepozvaný, v nevhodnom oblečení, asi by sa
tam dlho nezdržal. Rýchlo by ho poslali preč a už by ho dnu nevpustili. V jednej piesni sa
spieva: „Na svadbu sa ponáhľajme, ešte je voľný vstup. Večera je pripravená, možno prisadnúť.“ Na svadbu Baránkovu sú zatiaľ otvorené dvere. Ešte Pán Boh čaká. Dáva nám príležitosť,
aby sme pozývali ďalších hostí - dospelých i deti. Nevieme, ako dlho bude možnosť prijať toto
pozvanie. Vieme však, že keď sa raz zatvoria dvere, tí, ktorí nebudú pripravení, zostanú vonku.
Ako sa píše v podobenstve o desiatich pannách: „Preto bdejte, lebo neznáte dňa ani hodiny,
(kedy príde Syn človeka).“
Využime všetky zatiaľ otvorené dvere a volajme ľudí na najúžasnejšiu oslavu, ktorú
zažijeme v nebi. Myslím, že všetci chceme, aby ju zažili spolu s nami i naši blízki a priatelia...
Miriam Kešjarová
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Svadby, z ktorých mala Detská misia
veľkú radosť
(a v ktorých mala tak trochu i prsty...)

Bolo to v roku 2006 pri záverečnom táboráku na tábore staršieho dorastu, keď som
dorastencom povedal, že nie sme radi, keď sa páriky na tábore majú príliš k sebe.
Táborové pravidlá to nedovoľujú. Ale povedal som, že tábor je dobré miesto, kde
sa mladí kresťania môžu spoznať a začať sa modliť za vzťah. A keďže som vedel, že
niektorí po sebe pokukujú, prípadne už niečo rozbehli, dodal som, že sa samozrejme
teším, keď budeme potom chodiť na ich kresťanské svadby.
Niektorí moje slová a svoje pocity vzali vážne a odvtedy sa zosobášili už viacerí táborníci:
Andrej a Nina Vagovci, Pavol a Karina Galášovci, Zoli a Lenka Csandovci, Rasťo a Bronka Pečíkovci... a ďalší sú vo vážnom vzťahu. Minulý rok však bol v tomto smere pre Detskú misiu veľmi
bohatý a ono to stále ešte pokračuje. Poďme sa na to pozrieť:

13. mája 2017 sa vzali Róbert Wendl a
Erika Fajnorová.

1. júla 2017 mali svadbu Martin (Miti)
Kováč a Barborka Križánková.

Sú to naši verní a spoľahliví spolupracovníci
na táboroch Detskej misie a na víkendovkách.
Obaja prišli ku viere v Pána Ježiša cez tábory
Detskej misie a to, čo sami prijali, odovzdávajú teraz ďalej. Vedú mládež, pracujú na táboroch pre dorast a venujú sa učeníctvu.

Miti 14 rokov slúžil ako vedúci na táboroch
staršieho dorastu v Častej a viedol v učeníctve
viacero dorastencov, ktorí teraz slúžia na tých
miestach, kde sú. S Barborkou sa spoznal na
táboroch Detskej misie. Obaja sa spoločne venujú ďalej práci s deťmi a dorastom.
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Svadby, z ktorých mala Detská misia
veľkú radosť
(a v ktorých mala tak trochu i prsty...)

1. júla 2017 mali o 400 km ďalej, smerom na východ svadbu Michal Dučay a
Dianka Spodniaková.

10. februára 2018 mali svadbu Šimon
Barok a Anetka Záhradníková.
Šimon je od apríla 2017 kuchárom v Stredisku Detskej misie Prameň v Častej. Anetka
sa k živej viere v Pána Ježiša dostala cez tábor
Detskej misie práve v Častej. Spoznali sa na
táboroch a víkendovkách, ktoré prebiehali v
Častej. Toto miesto je teda Šimonovi a Anetke
veľmi blízke. Tu mali i svadbu a v Častej v
Stredisku Prameň budú mať i bývanie.

Miško uveril cez Klub Dobrej zvesti, Dianka v tábore Detskej misie. Obaja pracovali s
deťmi a dorastencami na táboroch, pri letných
evanjelizačných kluboch a na Kluboch Dobrej
zvesti. Spoznali sa v službe Pánovi medzi deťmi počas denných táborov.

Veľmi sa z týchto svadieb tešíme a prajeme
všetkým trom manželským párom po zhruba
trištvrte roku ich spoločného života veľa Božieho požehnania na ich spoločnej púti a pri
ich službe na Pánovom diele.

Šimonovi i Anetke prajeme všetko dobré a
Pánom požehnané vykročenie do spoločného
manželského života.

Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a priľne k svojej žene a
budú jedným telom.
Prehlásenie: Na záver článku ako jeho autor a riaditeľ Detskej misie zodpovedne prehlasujem, že sme v tom nevinne. Detská misia naozaj nepracuje ako svadobná zoznamka.
Sme však radi, keď sa mladí kresťania spoznajú na spoločných kresťanských akciách a pri
spoločnej službe Pánovi. Potom nielen vykročia spoločne na cestu životom, ale pozerajú sa
aj jedným smerom.
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EŠTE SÚ OTVORENÉ DVERE
„Priateľu, ako si sem vošiel, keďže nemáš svadobného rúcha?“

V Monte Carlo v najznámejšom kasíne
nie je možný vstup bez obleku alebo sviatočných šiat. Hoci je toto kasíno vyhľadávanou turistickou atrakciou, dovnútra, na miesta, kde sa hrá, sa ani turista bez náležitého
oblečenia nedostane. A o čo tam ide? O hru, o
hazard, o to, že jeden v okamihu zbohatne, a
iný všetko stratí!

prijíma pozvanie na svadbu, sa mnohí začínajú
z toho vykrúcať a vyhovárať. Pozvanie ignorujú, smejú sa z neho alebo uprednostnia svoje polia, majetky, svoje postavenie, vzťahy,
svoju kariéru a na svadbu kráľovského syna
neprídu.

O koľko významnejšia udalosť je opísaná v Biblii, v Evanjeliu podľa Matúša,
v 22. kapitole! Jedná sa o svadbu kráľovského syna. Je to obraz o prijatí verných na hostinu, ktorá je im pripravená v nebi. Pán Ježiš,
ako kráľovský syn a ženích tam privíta svoju
nevestu, cirkev. Kto k nej patrí?

Kráľ je však milostivý a trpezlivý. Sluhov vysiela viackrát. Dáva ľuďom príležitosť,
aby reagovali na to najlepšie pozvanie, aké
vôbec môže byť. Boh, mocný a milostivý Stvoriteľ chce na kráľovskú svadbu pozývať ľudí i
dnes. Potrebuje na to ale tvoje ústa, aby si
ľuďom toto pozvanie tlmočil, potrebuje tvoje
nohy, aby si prišiel na miesta, kde sú tí, ktorí
majú počuť.

Mnohí dostali pozvanie. Proroci, kazatelia, evanjelisti, pracovníci s mládežou a deťmi
zvestujú Božie slovo a adresujú Božie pozvanie
tým, ktorým slúžia. Aké je však prekvapivé,
keď namiesto nadšenia, s ktorým sa obvykle

Milý brat, milá sestra, prosím, pridaj sa
k nám, buď i ty Pánovými nohami a ústami a
prines evanjelium deťom. Deti potrebujú počuť túto zachraňujúcu zvesť. V dnešnej dobe,
kedy sa veľmi vzďaľujeme od štandardu sprá4
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vania sa, ktorý je opísaný v Božom slove, predovšetkým v Desatore, potrebujú deti orientáciu pre svoj život. Aby však mohli večne žiť
a prísť na Pánovu hostinu, potrebujú predovšetkým počuť o svojej hriešnosti pred svätým
Bohom a o spasení v Ježišovi Kristovi. Kto im
môže priniesť evanjelium? TY!!! Prečo? Lebo
čítaš tento Informačný list a to znamená, že sa
zaujímaš o prácu s deťmi, máš rád deti a modlíš sa za ne, možno Detskú misiu podporuješ
či spolupracuješ s ňou pri rôznych aktivitách.
Alebo si absolvoval nejaký kurz Detskej misie
a odvtedy si s nami v kontakte. Deti potrebujú
počuť evanjelium a kto im ho teda povie, ak
nie ty. Ak by si sa na to necítil, modli sa za to,
neváhaj kontaktovať niekoho z Detskej misie.
Radi prídeme a pomôžeme. Neotáľajme s tým,
využime čas múdro.

Milý brat, milá sestra, modlime sa a
robme čo môžeme, aby mnoho detí na Slovensku mohlo otvoriť svoje srdcia a prijalo
Pána Ježiša za svojho Spasiteľa a Pána.

Tak, ako bol pre pozvaných obmedzený čas, v ktorom smeli na Pánovu hostinu
prísť, tak je obmedzený aj čas milosti. Zatiaľ ešte trvá, ale nebude do nekonečna. Využime teda to, že dnes sú otvorené dvere a
zvestujme evanjelium ešte dnes. Rob to cez
letné tábory, zorganizuj letné misijné kluby na
tvojom sídlisku, priprav pre deti zo zboru, ale
aj pre ich kamarátov z okolia a spolužiakov
denný tábor, otvor Kluby Dobrej zvesti, kam
budú môcť prichádzať deti z tvojho susedstva.
Možností je veľa. Lepšie je urobiť niečo, hoci
aj nedokonalé ako neurobiť vôbec nič. Máme
úžasnú správu! Nenechajme si ju len pre seba.

Viete, ktorého proroka urobil Hospodin
bronzovým stĺpom?

Kým svadba Baránkova, svadba kráľovského Syna príde, ponáhľajme sa, aby
sme na ňu pozvali čo najviac ľudí!
Michal Fraňo

STE SRDEČNE POZVANÍ
Viete, ktorý prorok dostal od Hospodina
čelo z bronzu?

A viete prečo? Lebo Boh vedel, že ľudia
ho nebudú chcieť počúvať, ale prorokovo
poverenie bolo jasné, mal tak či tak zvestovať Božie slovo.
Aj v dnešnej dobe, keď možnosti na
zvestovanie evanjelia stále ešte sú, ale
ľudia ho počúvajú stále menej radi, potrebujeme bronzové čelá a byť pevní ako
bronzové stĺpy.
A presne o tom bude téma

Neuspokojujme sa tým, že stále ešte
väčšina detí u nás na Slovensku povie,
že chodí na náboženstvo. Aj na kráľovskú
svadbu sa dostal hosť, ktorý si myslel, že tam
patrí a predsa mu Pán povedal, že nemá svadobné rúcho. Božie slovo jasne hovorí, že človek potrebuje evanjeliu uveriť srdcom. Nestačí
dobrý úmysel, snaha, príslušnosť k cirkvi, či
pravidelná návšteva nejakej kresťanskej aktivity. V Izaiášovi 61, 10 sa píše: „Odial ma
rúchom spásy, zahalil ma plášťom spravodlivosti.“ To je to správne rúcho, ktoré potrebuje
každý z nás. Pán Ježiš Kristus draho zaplatil za
naše hriechy, aby nás zachránil. Deti okolo nás
potrebujú činiť pokánie a prijať Božie odpustenie. A ak to urobia, Boh ich zaodeje do rúcha
spásy a zahalí ich plášťom spravodlivosti. Človek potrebuje prijať Božie spasenie. To je to
správne rúcho. To je tá podmienka prijatia na
hostinu.

Celoslovenskej konferencie
Detskej misie, ktorá bude
v termíne 26. - 28. 10. 2018.
Biblickým slovom nám poslúži brat
Czeslaw Bassara. Okrem neho budú ďalší
dobrí rečníci. Bude pripravený aj program
pre deti, aby rodiny s deťmi tiež mohli
prísť.
Miesto sa upresňuje, dáme ho včas vedieť, rezervujte si prosím termín. Prísť sa
určite oplatí.
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OTVORENÉ DVERE PRE PROTEENS

Mladí ľudia medzi 15. a 19. rokom života, kedy väčšina z nich študuje na strednej škole, už musia robiť rozhodnutia, ktoré majú dopad na ich celý život. Či už je to
v oblasti partie, partnerských vzťahov alebo
možnosť vyskúšať drogy, sex a ďalšie iné veci,
ktoré im tento svet podsúva ako niečo nové a
zaujímavé. Rodičov už považujú za staromódnych a ich varovania častokrát neberú vážne.

aby v nej zaznelo jasné biblické evanjelium,
pretože verím, že evanjelium má moc spasiť
každého hriešnika. Z Božej milosti sme zatiaľ
na 8 prednáškach mohli osloviť evanjeliom 294
dorastencov. Niektorí z nich prejavili záujem
sa stretávať ďalej a viac sa dozvedieť o Bohu.
Následná práca spočíva v pravidelných PROTEENS kluboch na internátoch a začleňovanie
dorastencov do miestnych biblických zborov.
Moja vízia je osloviť s našou ponukou každý
stredoškolský internát na Slovensku.

Sám som bol v tomto veku zvedený vyskúšať tieto veci a len Božia milosť, ktorá
zasiahla, keď som mal 19 rokov, mi ukázala
pravdu o mojom temnom stave a že potrebujem osobného Spasiteľa Ježiša Krista. Poznal
som Pravdu, ktorá ma vyslobodila. Teraz mám
26 rokov, krásnu manželku a dve dcérky a
šťastné manželstvo. Keby som v 19. rokoch
neuveril v Pána Ježiša Krista a nezačal žiť podľa biblických rád a pravidiel, určite by to dopadlo veľmi zle, tak ako to častokrát vidím pri
mojich rovesníkoch.

Prosím o modlitby za koordinátorov
PROTEENS projektu za oblasť Bratislava a
okolie - Peťa Štefančíka a Tracyho Lesana. Za
pomoc pri rozbiehaní projektu v mojej oblasti
Nitra a okolie. Aby Pán Ježiš vzbudil ďalších
koordinátorov tohto projektu v nových oblastiach na Slovensku. Bez Božieho požehnania
by tento projekt nikdy nemohol pokračovať, a
preto za všetko patrí vďaka iba Bohu.
David Spodniak, Nitra

Preto vznikol projekt v Detskej misii
s názvom PROTEENS. Pán Ježiš mi položil na
srdce práve túto vekovú skupinu a mojou túžbou je, aby ešte predtým ako budú tínedžeri
vstupovať do manželstiev a mať rodiny, mohli
počuť evanjelium a čo najviac z nich mohlo
uveriť v Pána Ježiša Krista a nasledovať Ho.
Projekt začal začiatkom minulého roka
formou evanjelizačných prednášok na internátoch stredných škôl na Slovensku.
Ponúkame prednášky na rôzne témy: drogy,
sex, AIDS, vzťahy alebo formou kúzelníckych
vystúpení. Podmienkou každej prednášky je,
6
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SVETLO ŽIVOTA NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

„Deti, vedeli by ste mi povedať o najtmavšom mieste na celom svete - tak temnom, že je
tam absolútne nemožné niečo vidieť? Chcem vám
povedať o ľuďoch, ktorí pracujú na tomto veľmi temnom mieste - dokonca jedného z týchto ľudí môžeme práve privítať medzi nami! Viete, kto je to?“

„To nie deti, ale niektorí rodičia by potrebovali jednu naložiť,“ povedala nám jedna p. učiteľka ohľadom školskej (ne)dochádzky.
„Čudujem sa, že som doteraz o Detskej misii nepočula. Váš program sa nám páčil a už teraz
si vás rezervujeme na rok dopredu!“ lúčila sa s nami
p. riaditeľka školy v Kráľovciach. Ponúkli sme sa, že
môžeme prísť aj pred Veľkou nocou, a tak sa uvidíme už onedlho.

„Kopáč, uhliar, robotník...!“ vykrikovali deti
jeden cez druhého, keď mali uhádnuť moje povolanie. Hoci som sa počas programu riadne zapotila
v nepriedušnom plášti, prilbe a rukaviciach a pravú
ruku som mala preťaženú od ťažkého čakana – stálo
to za to!

Už teraz sa teším a v mojich modlitbách zostávajú všetky deti, ktoré sme mohli osloviť.
Možno sa s niektorými stretneme aj v letnom tábore, alebo v knižnici na programe „Kniha kníh“ alebo
opäť o rok. Viem však, že Pán Ježiš zostáva s nimi.
Klope a čaká pri dverách, kedy Mu otvoria svoje srdiečka a dovolia vstúpiť.

Priama práca s deťmi je tak jedinečná a
obohacujúca, že sa na ňu vždy teším. Sme
Pánu Bohu vďační, že dvere základných škôl sú pre
evanjelium ešte otvorené. Naozaj nevieme, ako dlho
to ešte potrvá, keď počúvame od kolegov z iných
krajín, že kresťanské programy sa nesmú konať na
pôde školy a deti sa musia učiť o každom náboženstve rovnako.

Danka Plevová, Košice

Preto sme využili aj čas pred Vianocami a
priniesli deťom posolstvo o Svetle života - o
Pánovi Ježišovi, ktorý sa narodil, ale neostal malým bábätkom. Rástol ako títo chlapci a dievčatá.
Vie, čo prežívajú, rozumie im. Pán Ježiš môže priniesť svetlo do každého srdca, aby nechodilo v tme
hriechu, ale v radostnej novote života.
Niektoré deti počúvali s otvorenými očami,
niekedy aj ústami a premýšľali nad tým, čo
počuli. Verím, že i pani učiteľky premýšľali nad skutočným významom Vianoc. Veľmi sa mi páčilo, keď
pekne hovorili o „svojich“ deťoch, najmä rómskych,
a bolo vidieť, že im na nich skutočne záleží.
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OTVORENÉ DVERE V ROKU 2017

„Koňa pripravia na deň boja, ale víťazstvo je od Hospodina.“ Príslovia 21, 31
Pred Vianocami a Veľkou nocou sme
mohli vlani osloviť evanjeliom spolu 5450
detí. Spolu s deťmi na Kluboch Dobrej zvesti,
na párty kluboch, na víkendovkách, na táboroch, pri návštevách detských domovov, pri
rôznych regionálnych stretnutiach a v korešpondenčných kurzoch to bolo 9215 detí, ktoré
v roku 2017 mohli počuť evanjelium cez našu
službu. Avšak slovo našu som zámerne napísal
menším písmom. Aj keď nás to stálo veľa námahy, cestovania, príprav a aj napätia a stresu, že ako to na jednotlivých miestach bude
a ako to deti a dospelí príjmu, stále sme si
pripomínali, že to len vďaka Pánu Bohu smieme vykonať to, čo konáme. A On je Ten, ktorý
otvára dvere. Veľmi sa tešíme z toho, že sme
smeli v minulom roku hovoriť evanjelium opäť
viac deťom ako v predchádzajúcom roku a že
tento rast je i vďaka vám, ktorí sa za nás modlíte, pomáhate nám a podporujete nás.

V Biblii je opísaných veľa bojov, v ktorých Hospodin vybojoval víťazstvo. Nebolo
to ľudskou mocou, ani silou, ani výzbrojou, ani
ľudskou taktikou či momentom prekvapenia.
Jednoducho víťazstvo spôsobil Pán svojou mocou. Ľudia si nemohli za toto víťazstvo pripísať
zásluhy a chránilo ich to pred pýchou. Bolo to
víťazstvo Dávida nad Goliášom, víťazstvo za
dní Jošafata nad omnoho početnejším nepriateľom, Gideonov boj proti Midjáncom a iné.
Boží ľud však bol vyzvaný, aby sa na boj pripravil, aby sa modlili, aby plnili príkazy svojich
veliteľov, kňazov, prorokov a kráľov. Skrátka,
zakaždým mali vykonať to, čo bolo z ich strany
potrebné.
V Detskej misii každoročne pripravujeme vianočný program pre deti na základných školách. Oslovujeme riaditeľov s
ponukou tohto programu na ich škole. Pripravujeme dobrovoľníkov, aby nám mohli pomôcť
v tejto službe, modlíme sa. Ale uvedomujeme si, že víťazstvo je Hospodinovo. On je Ten,
ktorý otvára dvere škôl, ktorý spôsobuje, že z
toho mesta alebo z tamtej dediny dostaneme
pozvanie, aby sme prišli a urobili program pre
školákov. Sme nesmierne vďační Pánu Bohu,
že v minulom roku doširoka otvoril dvere pre
zvestovanie evanjelia. Pred Vianocami otvoril
dvere na 42 základných a materských školách
po Slovensku a umožnil nám na nich spraviť
celkovo 112 programov pre 3720 detí.

Milý brat, milá sestra, chcem sa TI veľmi pekne poďakovať, že si spoločne s nami
v službe nesenia evanjelia deťom Slovenska.
Veľmi si to vážime!
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NALIEHAVÁ VÝZVA
„Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a bude
vám otvorené.“ Matúš 7, 7
Keď Pán Ježiš povedal svojim nasledovníkom túto vetu, dal im nesmierne cennú informáciu o tom, ako má vyzerať ich
modlitebný život. Keď chcel hebrejský pisateľ niečo zdôrazniť, bolo to napísané dvakrát,
alebo cez iné slová tá istá myšlienka vyjadrená viackrát. Hoci bola Nová zmluva napísaná
v gréčtine, Matúšovo evanjelium bolo písané
Židom a tí tento spôsob zdôrazňovania poznali. V tomto verši nachádzame trikrát vyjadrenie toho, že keď niečo robíme vytrvalo, budeme
potešení výsledkom. A toto
zasľúbenie Pán Ježiš
umiestnil do svojho vyučovania o
modlitbe. Aká je to
výsada, keď smieme
k Pánovi s dôverou
prichádzať v modlitbe
a vedieť, že On našu
úprimnú a vytrvalú
modlitbu vypočuje.

rozprávky a filmy, v ktorých ezoterika a okultizmus len tak fičí).
Ťažšie, skutočne badateľne ťažšie
evanjelium dnes preniká k deťom. Nie
je to však nemožné. Dnešné deti potrebujú
oveľa viac našich modlitieb. Chceme ťa preto
poprosiť, modli sa s nami za nový život pre
deti Slovenska. Okrem nedeľných modlitieb
o 21. hodine ťa chceme poprosiť, či by si nesformoval hoci len
malú modlitebnú skupinku, ktorá by sa pravidelne
modlievala za evanjelizáciu detí. Alebo na
biblickej,
rodinnej,
ženskej alebo mužskej skupinke, na ktorú chodíš, či by ste neboli ochotní sa modlievať
aj za modlitebné námety
Detskej misie. Radi vám
ich budeme posielať. A
rád vás z času na čas
miestny pracovník z vašej oblasti navštívi, aby
vás informoval o tom, ako Pán na základe vašich modlitieb koná.

Milý čitateľ nášho
Informačného listu,
chcem ťa veľmi pekne a zároveň naliehavo poprosiť, aby si sa s nami vytrvalo
modlil za nový život pre deti na Slovensku. Prečo? Lebo si uvedomujeme, že dvere
ľudských sŕdc sú čoraz uzavretejšie. Hoci nám
Boh vo svojej všemohúcnosti otvoril dvere do
viacerých škôl než kedykoľvek predtým a na
letných táboroch sme mohli mať viac detí ako
v predchádzajúcich rokoch, evanjelium dnes
ťažšie preniká k detským srdciam. Je veľa
vecí, ktoré dnes deti rozptyľujú, veľa vecí, ktoré deti zväzujú (prílišná závislosť od mobilov,
tabletov a počítačov; hranie nevhodných hier
a pozeranie videí, ktoré sú im ľahko prístupné;

Milý brat, milá sestra, prosím, pridaj
sa do intenzívnych modlitieb. Deti na Slovensku ich veľmi potrebujú. Ak by ste chceli
vytvoriť modlitebnú skupinku, prípadne sa s
vašou skupinkou do takýchto modlitieb pridať, prosím kontaktujte našu kolegyňu Miriam
Kešjarovú (kesjarova@detskamisia.sk), ktorá
vám bude posielať modlitebné námety.
Michal Fraňo

„... modlite sa za nás, aby sa Pánovo slovo rýchlo šírilo
a oslávilo tak, ako aj u vás,“ 2. Tes. 3, 1
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KDZ - OTVORENÉ DVERE PRE EVANJELIUM

Keď som si nedávno čítal 1. Petra, 1. kapitolu, 12. verš, Duch Svätý mi pripomenul, že
Evanjelium Pána Ježiša je také slávne posolstvo „poslané z neba na čo hľadieť túžia sami
anjeli.“ V jednej vianočnej piesni sme na predvianočných kluboch na školách spievali:

keď jej povedala: „Ďakujem, že ste mojej
dcére zachránili život.“ „Ako?“ pýtala sa Janka.
„Dcérka bola počas letných prázdnin u svojich
starých rodičov v meste na severnom Slovensku. So starým otcom odišla na prechádzku
do parku. Na chvíľu predbehla starého otca
a priblížila sa k ceste. Zrazu zastalo auto a z
auta vyhodili loptu. „Dievčatko, podaj nám tú
loptu!“ Dcérka sa rozbehla k starému otcovi.
Uvedomila si, čo im pani učiteľka Janka v škôlke hovorila, aby sa nedali nalákať cudzími ľuďmi a aby v každej situácii volali na Pána Boha.
To aj urobila, kým neprišla k starému otcovi.
Najprv jej neveril, ale lopta na ceste zostala
a auto zmizlo.“ Keď nám to Janka rozprávala,
uvedomili sme si, ako je dôležité vyučovať (a
ochraňovať tak deti) už v predškolskom veku.
Máme radosť, že deti v tomto klube sú vnímavé na Božie slovo, praktické rady dospelých
a radi sa modlia.
Príbeh potvrdzuje žalmistovu skúsenosť:
„Hospodin počuje, keď volám na Neho.“

„Krajšej zvesti veru niet, než táto
vzácna správa: Boh tak veľmi ľúbi svet,
že spasenie nám dáva...“
Nech nás aj tento verš a táto pieseň posmelí k šíreniu najslávnejšej zvesti Evanjelia, aby
sa mohli aj v nebi radovať zo spasenia detí i
dospelých.
Kluby Dobrej zvesti (KDZ) sú základným pilierom služby Detskej misie pre deti. Deti sú tu
systematicky vyučované z Božieho slova. Našou túžbou je však, aby sa KDZ stali dôležitým
pilierom služby cirkevných zborov, aby oslovili deti v ich okolí, ktoré nechodia do zboru a
inak sa osloviť nedajú. Sme vďační za cirkevné
zbory, ktoré cez KDZ oslovujú mimozborové
deti. Ak máte túžbu pre takúto službu,
ozvite sa nám do Detskej misie. Radi vám
pomôžeme rozbehnúť takýto klub.

*Chýba mu ešte 30 cm
Na predvianočnom Klube Dobrej zvesti na
Základnej škole v Bratislave – Rači sme preberali vianočnú lekciu Svetlo života. Hovorili sme
si o viacerých svetlách: hviezde, ktorá viedla
mudrcov, ohníkoch pastierov pri Betleheme,
anjeloch, ktorí žiarili na oblohe a zvestovali
narodenie Spasiteľa. Pri každom z týchto svetiel sme si zdôraznili, že to boli zvláštne svetlá,
ale neboli Svetlom života. Svetlom života bol
v jasliach narodený Pán Ježiš. Druhák Róbert
nám povedal: „Všetko som pochopil a všetkému som porozumel. Ale som ešte nedal svoje
srdce Pánu Ježišovi.“ Potvrdil nám, že svojim
rozumom pochopil cestu spasenia, ale nebol
ešte pripravený uveriť. Modlíme sa za potrebných cca 30 cm pre Róberta t. j., aby Slovo
spasenia z hlavy sa dostalo do srdca.

Na povzbudenie pripájame aspoň dva skutočné príbehy z Klubov Dobrej zvesti:
*Falošná lopta
Na začiatku nového školského roka prišla do
materskej školy, kde máme Klub Dobrej zvesti, jedna mamička. Prekvapila učiteľku Janku,
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Jozef a Ľubica Kováčovci
„Tak nie je vôľa vášho Otca v nebesiach, aby zahynul čo aj len jeden
z týchto maličkých.“ Matúš 18, 14
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BIBLICKÉ KURZY

VEĽKÉ „ĎAKUJEME“

Milí priatelia, chceme vám predstaviť
novú oblasť služby Detskej misie – Biblické korešpondenčné kurzy na internete.
Doba sa mení, ale Boh a Jeho pravdy nie. Deti
a mladí trávia veľa času pri elektronických médiách. Je to fakt, ktorý nevieme zmeniť, ale
môžeme im na týchto miestach ponúknuť to,
čo má večnú hodnotu – spoznávanie Boha a
Jeho Slovo. A preto sme k už šesť rokov fungujúcej web stránke www.hladajanajdi.sk pridali lekcie z biblických korešpondenčných kurzov. Cez príbehy Jesseho, Rút, Samuela, ale
aj v súčasnosti žijúcich ľudí môžu spoznať, že
Boh sa stará. Stará sa aj o deti, aj o tých,
čo sú v niečom iní ako ostatní, o tých, ktorí
majú problémy v rodine, o tých, ktorí žijú v
nečistom – hriešnom prostredí, ale chcú zostať
čistými.

Od 1. 1. 2018 odišiel do dôchodku náš
dlhoročný spolupracovník brat Ľubomír
Marhofer z Martina. Deti v rôznych kútoch
Slovenska ho dôverne oslovovali „ujo Ľubo“,
pretože im smel byť blízko cez letné tábory,
cez párty kluby, cez Kluby Dobrej zvesti, vianočné programy, návštevy detských nemocníc a podobne. Cez školenia pre pracovníkov
Ľuboš mohol vyškoliť mnohých mladých ľudí
v tom, ako viesť letné tábory, letné evanjelizačné kluby, ako sa ujať detí v susedstve cez
KDZ a párty kluby. V Detskej misii sme vnímali
brata Ľuboša ako človeka vytrvalého v službe
a otvoreného pre potreby detí a spolupracovníkov. Veľmi sme si všetci cenili na ňom jeho
ochotu ísť poslúžiť na miesta, kde nikto iný zo
spolupracovníkov práve vtedy nemohol. Ľuboš
to vždy ochotne zobral!!!

Povedzte deťom z vášho okolia o tejto web
stránke a pomôžte nám ju spropagovať. Predtým ste však vítaní sami si ju otestovať na
https://bkk.hladajanajdi.sk/pre-rodicov/

Za 24 rokov služby v Detskej misii patrí
bratovi Ľubkovi Marhoferovi veľké poďakovanie. Zároveň mu úprimne prajeme, aby
Pán Ľubka i jeho manželku Janku požehnával
v ďalšej etape ich života. „Ty si mi nádejou,
Pane Hospodine, Tebe dôverujem od svojej
mladosti.“ Žalm 71, 5

Úryvok z úvodu:
Biblia je výnimočná kniha! Žiadnu inú knihu
na svete nečítalo toľko ľudí. Je plná dôležitých
a zaujímavých príbehov. Môžeš v nej „hľadať
a nájsť“ dobré rady. A čo viac? Biblia je Boží
list pre nás ľudí. Pripravili sme pre teba kurzy, pomocou ktorých môžeš objavovať Bibliu
cez príbehy, obrázky, otázky, kvízy a hry. Čo
tam nájdeš? Vyskúšaj, dobrodružstvo sa môže
začať!
Jarka Pankuchová
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PRIPRAVOVANÉ PODUJATIA
Dorastová víkendovka
Miesto:
Termín:
Garant:

Gerlachov
23. - 25. 2. 2018
Ing. Andrea Sabolová

Zimný tábor dorastu
Miesto:
Termín:
Garant:

Stredisko DM Prameň
4. - 9. 3. 2018
Mgr. Vladimír Terem

Stretnutie v Prameni
Miesto:
Termín:
Garant:

Stredisko DM Prameň
24. 3. 2018
Ing. Jozef Kováč

Letné tábory pre všetkých
Leto nám klope na dvere. Poviete si, že v
Detskej misii máme akési čudné kalendáre.
Veď je ešte zima... V kalendároch určite, ale
my sa už na leto a tábory intenzívne pripravujeme. A možno aj vy. Najmä, keď plánujete,
ako vyplníte svojim deťom prázdniny. Detská
misia vám v tom chce pomôcť. A nie len vám,
ale aj vašim susedom, spolužiakom a kamarátom vašich detí, vašim príbuzným. Preto ne-

váhajte a pošlite spolu s vašimi deťmi
do tábora aj ich priateľov, bratrancov
a sesternice. Zažijú nezabudnuteľný týždeň

v krásnej prírode, so skvelými vedúcimi a pri
zmysluplnom programe.

Stredisko Prameň pri obci Častá

Mládežnícka konferencia
Miesto:
Termín:
Garant:
		

7. - 14. 7. 2018 - deti (Ľ. Hrušovská)
14. - 21. 7. 2018 - šport. tábor (D. Spodniak)
21. - 28. 7. 2018 - deti (M. Fraňo)
28. 7. - 4. 8. 2018 - st. dorast (D. Spodniak)
4. - 11. 8. 2018 - ml. dorast (V. Terem)
11. - 18. 8. 2018 - deti (M. Fraňo)

Nitra
7. 4. 2018
D. Spodniak, V. Terem,
M. Fraňo

Kurz Efektívne vzdelávanie detí 1
Miesto:
Termín:
		
		
Garant:

Svätý Anton

Poprad
2. - 3. 3. 2018 - 1. časť
9. - 10. 3. 2018 - 2. časť
23. - 24. 3. 2018 - 3. časť
Ing. Andrea Sabolová

1. - 8. 7. 2018 - dorast (V. Terem)

Tatranská Lomnica
7. - 14. 7. 2018 - dorast (A. Sabolová)

Kurz Efektívne vzdelávanie detí 2
Miesto:
Termín:
		
		
Garant:

Bratislava
13. - 14. 4. 2018 - 1. časť
18. - 19. 5. 2018 - 2. časť
15. - 16. 6. 2018 - 3. časť
Ing. Jozef Kováč

Kokošovce pri Prešove
4. - 11. 8. 2018 - deti (D. Plevová)
Prihlášky nájdete na www.detskamisia.sk/tabory2018.

Pracovná víkendovka dorastu
Miesto:
Termín:
Garant:

Stredisko Prameň Častá
18. - 20. 5. 2018
Mgr. Vladimír Terem

Sústredenie táborových vedúcich
Miesto:
Termín:
Garant:

Stredisko Prameň Častá
25. - 27. 5. 2018
Mgr. Vladimír Terem

Podrobný prehľad akcií Detskej misie a prihlášky na jednotlivé podujatia nájdete na www.detskamisia.sk.
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