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Detská misia

ÚVODNÍK

Báť sa je ľudské. Bojíme sa? Niekedy áno, lepšie povedané, často. Strach zo smrti, strach z ľudí,
strach zo zlyhania sú najčastejšie strachy, ktoré ľudí trápia.
V Biblii je 365-krát napísané: Neboj sa! Nebojte sa! Akoby nám Boh chcel dať uistenie na každý
deň. Z Biblie môžeme vedieť, že Boh je mocný Stvoriteľ, že Jemu sú aj nemožné veci možné, vieme
o Jeho autorite a zvrchovanosti. Často tieto pravdy spomíname. Napriek tomu sa nás z času na čas
zmocňuje strach. Aj kresťan prežíva existenčné starosti, strach z choroby, trápenie o svojich blízkych,
úzkosť z nepoznaného, či obavu o správnosti krokov, ktoré podniká.
Boh vedel, čo prežívame, a preto pri každom náhlom zjavení sa Božej prítomnosti, keď sa niečo
nadprirodzené udialo, niečo, čo by mohlo ľudí vyľakať, Boh ako prvé riekol ľuďom: „Nebojte sa!“ (Zachariášovi, Márii, pastierom...)
Boh aj tebe hovorí: „Neboj sa!“ V Biblii je veľa silných pasáži, v ktorých sa píše, že sa nemusíme
báť. Posilnenie v boji so strachom nachádzame v mnohých žalmoch. „Hospodin je mojím svetlom a
spásou, koho sa mám báť. Hospodin mi je pevnosťou žitia, koho sa mám ľakať?“ Žalm 27, 1
Vierou v Spasiteľa, Pána Ježiša Krista by sme mali byť slobodní od najhoršieho strachu,
ktorý ovláda ľudí – strachu zo smrti. Z tohto strachu vyplývajú aj všetky ostatné strachy. Ale aj tak nás
niekedy rôzne strachy prepadnú. Spomeňme si na milujúceho Boha, ktorý je pri nás. Dôverujme Mu.
Dôvera vyháňa strach. Strach z ľudí vie človeka veľmi paralyzovať. Je však napísané: „Keď Boh za nás,
kto proti nám?“
Pamätaj, Boh sám ti hovorí: „Neboj sa!“ A On vie, prečo ti to hovorí. Pamätaj: Z Jeho úst to nie
je len lacná fráza.
Michal Fraňo
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BOHU NIE JE NIČ NEMOŽNÉ
Ako mladý kresťan som nemal rád, keď
sa hovorilo: „Ak Pán dá.“ Pripadalo mi to, ako
presúvanie zodpovednosti na niekoho iného.
Nemal som rád, keď to používali vysokoškoláci
z našej mládeže, keď hovorievali: „Ak Pán dá,
urobím tú skúšku.“ V duchu som si hovoril, že ak
sa budú poriadne učiť a pracovať na sebe, tak tú
skúšku spravia. Veď nech sa viac snažia!
Raz v noci som sa prebudil na veľmi silnú
bolesť v bruchu. Takú silnú bolesť som dovtedy nepoznal. Snažil som sa hľadať si nejakú polohu na posteli, ale všade to veľmi bolelo. S veľkou námahou som vstal a skúšal trochu chodiť
po izbe, či by sa mi predsa nejako neuľavilo, ale
nepomohlo to. Po chvíli som si opäť ľahol, po dlhom hľadaní polohy na posteli som našiel jednu,
kde bola bolesť o niečo menšia. Bol som veľmi
vykrútený, ale bolesť bola znesiteľná. A vtedy
sa mi vynorili myšlienky na to, že človek nemá
veci až tak veľmi vo vlastných rukách, ako si to
myslí. Naozaj, ak Pán nedá zdravia, sily, sviežu
myseľ, tak my sa budeme márne namáhať. Bola
to dobrá lekcia o tom, ako veľmi je človek na
Bohu závislý. Sú situácie, keď sme s vlastnými
možnosťami a silami na konci a aj keby sme veľmi chceli, nedá sa ďalej.
Druhýkrát mi to bolo pripomenuté, keď
sme išli so spolužiakmi liezť na skaly. Keď
som sledoval spolužiačky, ako lezú a nemajú
s tým problém, v duchu som si myslel, že aj
ja pôjdem v pohode. Bol som v celkom dobrej
kondícii. Mal som natrénované zhyby na hrazde,
určitá sila v rukách bola a určite jej bolo viac ako
u spolužiačok. Avšak v dvoch tretinách kopca sa
už nedalo ďalej. Hovorí sa, že lezie sa predovšetkým očami (vyhľadáva sa optimálna trasa)
a nohami (tie lezca dvíhajú vyššie). Ruky sa používajú na prichytávanie. Ja som však veľa liezol
rukami, spoliehajúc sa na ich silu, ale ruky sa
čoskoro vysilili. Tým, že som ich mal veľa nad
hlavou, tak do nich slabšie prúdila krv a v dvoch
tretinách kopca sa mi už len chveli a nezostalo v
nich sily už ani na prichytávanie sa o skalu. Bola
to situácia, kedy som si opäť reálne uvedomil, že
som došiel na hranicu svojich možností a nedá
sa ďalej. Nech by som akokoľvek chcel, jednoducho sa nedá ďalej. Neostávalo mi nič iné, len
odraziť sa od skaly, spoľahnúť sa na istotu lana
a zlanovať dole.
Sú chvíle v živote človeka, v ktorých konštatujeme, že niečo je nerealizovateľné, že

niečo je nemožné. Je tu však Niekto, kto môže
všetko.
Učeníci zažili pri Pánovi Ježišovi veľakrát, že Jemu nie je nič nemožné. Pri nasýtení zástupu, pri vzkriesení mládenca v Naime, pri utíšení búrky na mori, pri premene vody
na víno, pri chodení po vode. Pre Pána neboli
obmedzeniami prírodné zákony, či zdanlivá neuskutočniteľnosť nejakej veci.
Pán Ježiš nám prišiel predstaviť nebeského Otca v Jeho charaktere a moci. Učeníci
pri Ňom zakúšali nemožné a videli, že On je zvrchovaný Pán nad všetkým. Spomedzi mnohých
príbehov z Biblie, ktoré hovoria o tom, že Bohu
nie je nič nemožné, sa poďme pozrieť na ten,
ktorý je napísaný v evanjeliu podľa Marka v 10.
kapitole.
Mladý bohatý muž sa pýta na to, ako
môže byť spasený. Za bohatstvo, ktoré mal,
si mohol dopriať potešenie tohto sveta, ale chcel
mať zaistenú aj budúcnosť v nebi. Strach zo
smrti a neznáma mu hovoril, že by si mal poistiť
i túto vec. Bohatstvo mu dávalo veľké možnosti,
avšak bola tu vec, ktorá sa za bohatstvo kúpiť
nedala. Uvedomoval si, že spasenie sa nedá kúpiť, a tak prišiel so svojou otázkou za Pánom
Ježišom.
Pán Ježiš ho preskúšal z prikázaní, ktoré
hovoria o vzťahu a láske k blížnemu. Podľa svojich vlastných kritérií mládenec v tejto
skúške vo vlastných očiach obstál. Neboli však
spomenuté prikázania zahŕňajúce lásku k Bohu.
Výzvou, ktorú mu Pán Ježiš adresoval, chcel
práve preskúšať jeho lásku k Bohu. „Choď, predaj všetko, čo máš a rozdaj chudobným a nasleduj ma.“
Ako mládenec zareaguje? Bude sa báť, že
s tým, čo mu pri Pánovi Ježišovi ostane, nevyžije? Nepôjde za Pánom Ježišom, lebo sa nebude
chcieť vzdať svojho pohodlia a neodváži sa vystúpiť zo svojej bezpečnej zóny?
Rozhodol sa, že do toho nepôjde. Ale
nehnevajme sa na neho. Nie sme aj my veľakrát takí? Pán Ježiš nás do niečoho volá a my
sa neodvážime do toho ísť. Pán Ježiš potom,
čo mládenec odišiel od Neho smutný, uzatvára
celý príbeh tým, aké ťažké je vojsť do kráľovstva
nebeského tým, čo dúfajú v majetky. Učeníci
počuli zo slov mládenca, že prikázania zachovával od svojej mladosti. Podľa humanistického
vnímania by teda dobráčisko mal byť spasený.
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A tu ich zarazia slová Pána Ježiša o tom, že je
takémuto človeku nemožné získať spasenie. A
vtedy im Pán Ježiš povie, že čo je ľuďom nemožné, to je možné Bohu, lebo Bohu nič nie je
nemožné.
Spasenie je prvá vec, pri ktorej končia
naše ľudské možnosti. Spasenie si nemožno
kúpiť, nedá sa vybojovať, nedá sa zaslúžiť, nedá
sa vyslúžiť si ho dobrými skutkami, ani sviatosťami. Boh nám spasenie dáva zo svojej milosti.
Spasenie je v Pánovi Ježišovi. Prijímame ho skrze dôveru v Neho, že On za naše hriechy zaplatil svojou smrťou a že Jeho obeť je dostatočná
na naše spasenie. Spasenie je prvá a zároveň
najväčšia z vecí, ktorá je človeku nemožná, ale
Bohu je možná.
Sú však i veci v našom živote, pri ktorých musíme kapitulovať a povedať, že to sa
nedá. Patrím k životným optimistom a dosť nerád hovorím,
že sa niečo nedá. Pokúšam
sa bojovať i tam, kde väčšina
už hovorí, že sa to nedá. Ale
sú veci, pri ktorých som musel
úprimne povedať, že ak Pán nezasiahne, tak po ľudskej stránke je to
nemožné. Milí bratia, milé sestry, mám
však pre nás všetkých povzbudenie. Je tu
Boh, pre ktorého nič nie je nemožné.
Pred štyrmi rokmi sme v Detskej misii
riešili, čo ďalej s letnými tábormi. Záujem o
tábory klesal. V Častej sme pre deti zo západného Slovenska mali 3 turnusy letných táborov a
počty na nich postupne boli 160, ďalší rok 138,
ďalší 132. Kapacita strediska pre tábory je 65
táborníkov a 14 vedúcich. 132 detí by sme vedeli umiestniť na dva plné turnusy a ten tretí
by sme mohli vypustiť, prípadne ponúknuť inej
organizácii. Bolo by to úsporné a efektívne. V
čase, keď je náš svet stále viac sekularizovaný
a záujem o kresťanské aktivity klesá, by to bol
aj veľmi logický, rozumný a pragmatický krok.
Uvedomili sme si však, že máme veľkého Boha, pre ktorého nič nie je nemožné.
Rozhodli sme sa vo viere (proti ľudskej logike),
že ku trom turnusom ešte jeden pridáme. Rozhodli sme sa veľa zápasiť za deti na modlitbách,
v pôstoch a urobiť všetko, čo len môžeme, pre
osobnú propagáciu táborov. Keby sme do toho
išli sami, bolo by to odsúdené na neúspech.
Taký nelogický krok by sa nám bol vypomstil.
Ale šli sme do toho s vierou, že máme Boha,
ktorému nič nie je nemožné. A kto má deti
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radšej – pracovník DM na Slovensku alebo náš
nebeský Otec? Náš Otec deti miluje omnoho
viac, pretože On aj za ne obetoval svojho Syna.
Sme veľmi vďační Pánovi, že sa počty detí prihlásených na tábory začali dvíhať. V roku 2016
ich bolo 150, v roku 2017 – 185 a tento rok sme
z Božej milosti smeli mať 230 detí, ktoré sa prihlásili na letné tábory. V deväťdesiatych rokoch,
keď služba letných táborov najviac prekvitala,
sme mávali na 4 turnusoch 240 detí.
Jedna vec je však mať deti na tábore,
druhá je tá, či ich tábor aspoň trochu k Pánovi priblíži. Aj za túto vec sme sa pravidelne
modlili a pridali sme aj pôsty. A milostivý Pán
konal! Mal som možnosť byť na dvoch turnusoch. Na jednom 13 detí odovzdalo svoj život
Pánovi Ježišovi, na druhom ich bolo 9.
Dávam veľký pozor na to, aby sa rozhodnutia nediali v atmosfére, ktorá
by ich mohla umelo vyvolať. Tiež
som opatrný v tom, aby neboli
vedené k Pánovi tie deti, ktoré
ešte na to nie sú Svätým Duchom pripravené. Avšak nedalo
sa neviesť k Pánovi dieťa, ktoré
Ho so slzami v očiach chcelo poprosiť, aby ho Pán očistil a prijal za
svojho nasledovníka. Tak sa to udialo
i pri 10-ročnom Markovi. Nádherné bolo
vidieť ho v ďalších dňoch, ako vysedáva v
tábore so svojím tabletom a číta si v ňom
Bibliu. Chcel si v ňom nájsť každý verš, ktorý
sme na tábore spomenuli a čítať si deje, o ktorých sme hovorili v biblických lekciách. Teraz sa
už Mark nevie dočkať, kedy sa v jeho mestskej
časti začne Klub Dobrej zvesti, aby naň mohol
chodievať. Vďaka Bohu za to, že tak nádherne
koná.
Milý brat, milá sestra, Bohu nie je nič
nemožné. Aj v svete pokračujúcej sekularizácie Pán vzbudzuje záujem o letné tábory a iné
kresťanské aktivity. V svete, ktorý je čoraz viac
zatvrdený voči evanjeliu, dáva Pán jasné a Duchom Svätým vedené rozhodnutia pre Neho.
Možno bojuješ za niekoho z tvojej rodiny, kto
ešte nepozná Pána, a tak ako to ide, sa Ti zdá,
že nikdy z toho asi nič nebude. Pamätaj, čo je
nemožné ľuďom, to je možné Bohu, lebo Bohu
nič nie je nemožné. Možno sa modlíš za rodinnú
situáciu, za zdravie, za nejaký problém, ktorý sa
dosiaľ nepodarilo vyriešiť. Chcem Ťa povzbudiť.
Bohu nie je nič nemožné!
Michal Fraňo
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OHLIADNUTIE ZA LETOM/DETSKÝ TÁBOR
Boh nám je útočiskom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou. Žalm 46, 2

V živote sa nám môžu prihodiť veci, ktoré nás
netešia a možno sa za ne hanbíme, cítime sa menejcenní. Začiatky v živote nemusia byť dobré, ale
koniec môže byť dobrý, ak je s Bohom. On nám
chce dať budúcnosť a nádej. On má cestu.
Deti mohli byť jeden týždeň vytrhnuté z bežného života a zažívať dobrodružstvo Jozefa s Bohom
na tábore cez hry, biblické príbehy, piesne, ručné
práce, ktoré si mohli zobrať domov na pamiatku a
ďalšie aktivity.
Čas na stíšeniach vždy vyprodukoval kopec otázok. Napr. Kto napísal Bibliu? Počula som, že niektorí ľudia sa dávajú pribiť na kríž ako Ježiš. Môžu si
takto odpustiť svoje hriechy? Samko v jeden večer
prišiel za mnou s otázkou: Čo pre teba znamená
Pán Boh? Chcem sa to opýtať každého vedúceho.
Po filme o živote Ježiša zostala Lucka na rozhovor. Hovorila, že si číta Písmo Sväté a chodí do
kostola, ale ešte nikdy úprimne neďakovala Pánovi
Ježišovi za to, že aj za ňu zomrel. Lucka túžila v
modlitbe ďakovať za Ježišovu obeť a pozvala Ho
do svojho života, aby bol jej Pánom.
Deti sú znova späť v domácom prostredí a čelia rôznym situáciám doma i v škole. Môžeme sa
modliť, aby si spomenuli na osvedčené útočisko,
mocného Boha. Veríme, že s mnohými sa budeme
môcť opäť stretnúť na tábore aj budúce leto.

Úvodný verš aj s adresou nám sám od seba povedal Lukáš na konci leta, keď sme sa streli. Uplynulo už 6 týždňov, čo sme sa ho učili na tábore, a
on si ho pamätal. Ako vedúcim sa nám veľmi páčila téma tohtoročných táborov - Veľké Egyptské
Dobrodružstvo. Hovorili sme si príbehy o Bohu,
ktorý mal pod kontrolou Jozefov život. Deťom to
bolo veľmi blízke. Mnohé prežívajú podobné veci.
Jozef pochádzal z neharmonickej rodiny, mama
mu zomrela, keď bol ešte malý. Bratia sa s ním
nechceli rozprávať, závideli mu, potom ho predali
do otroctva, ďaleko od jeho otca. Tam bol neprávom uväznený, mohlo mu byť smutno, ale Pán
Boh bol s ním a on Mu dôveroval, že má s jeho životom plán. Aj v ťažkých podmienkach zostal jeho
charakter podriadený Bohu.
Mnohé deti mohli toto leto počuť, že s Bohom sa
dajú zvládnuť ťažké situácie v ich životoch. Sabinkin ocko sa rozviedol a jej mama kvôli neplateniu
výživného sa dostala do väzenia. Adamko prvý
deň na obede plakal, lebo mu bolo smutno za maminou. Nevedel ako to vydrží, pretože mal ísť ešte
na ďalšie 3 tábory a dlho neuvidí mamu.
Jedno dievčatko zvyklo nosiť šiltovku s nápisom
Canada. Jej brat po tábore mal možnosť ísť na pár
týždňov do Kanady, kde pracuje ich otec, aby zarobil peniaze. Často ho nevidia, preto im je veľmi
vzácny.

Zuzana Magdošková
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OHLIADNUTIE ZA LETOM/DENNÝ TÁBOR

* Obetavo do tábora chodila školáčka z Častej,
ktorej mama pracuje v Bratislave. Po tábore nám
napísala: „Ďakujeme pekne za všetku Vašu starostlivosť a pozornosť, ktorú ste venovali deťom.“
* Mamička druháka zo sídliska v Rači, ktorý
chodí do klubu DM na škole, nám po príchode do
denného tábora povedala: „Keď som bola dieťa
tiež som robila biblické korešpondenčné kurzy
Detskej misie.“

Keď sme sa zamýšľali nad tým, ako nadviazať
kontakty s rodinami, ktoré sa sťahujú do nových
obytných komplexov v blízkosti nášho úradu Detskej misie v Bratislave, rozhodli sme sa uskutočniť detský denný tábor Detskej misie v zborových
priestoroch ECAV na Legionárskej ulici v dňoch 20.
– 24. augusta 2018.
Správny duchovný smer sme hľadali v Božom
Slove. Boli to príbehy: Kain a Ábel, Márnotratný
syn, Náman Sýrsky, Samuel a Peter.
Náš program bol veľmi pestrý: piesne, biblické
príbehy, kvíz, zlatý verš, hry, súťaže, ručné práce,
šport, výlet spojený s Leteckou párty.
Mnohým deťom sa v tábore veľmi páčilo a
nechcelo sa im odchádzať domov – rodičia boli trpezliví a čakali, kým sa deti dohrajú.
Povzbudením pre nás bol záujem detí nájsť
správny smer už v detstve. Mali sme vzácne príležitosti viesť s nimi rozhovory o spasení. Milo nás
prekvapili aj rodičia. Na tábore sme mali 20 detí,
ale na štvrtkové stretnutie pre rodičov prišlo asi
25 rodičov.
Naše misijné postrehy:
* Členka tímu Silvia dala pozvánku do salónu
krásy. Tam si to prečítala mamičk z nového sídliska na Radlinského ulici, ktorá priviedla do tábora
nielen svoju dcérku, ale aj dve iné deti.

Veľká vďaka patrí tímu pracovníkov v dennom
tábore: Matúš, Ľubka H., Mirka, Jožko Š., Jožko K.,
Silvia, Samuel, Magdalénka, Kika, Jožko B. Všetci
svojou láskou k deťom a snahou priniesť im čisté
evanjelium Pána Ježiša potvrdili, že to malo zmysel obetovať sa pre spasenie detí.
Ďakujeme Pánu Bohu, že držal nad nami svoju
ochrannú a žehnajúcu ruku.
Jozef a Ľubica Kováčovci

„U Hospodina je záchrana, a nad Tvojím ľudom Tvoje požehnanie.“
Žalm 3, 9
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OHLIADNUTIE ZA LETOM/VÝCHOD
... so svojím Bohom preskočím i múr. Žalm 18, 30b

Je naozaj úžasné zažívať Božiu moc v praxi.
Videli sme to aj počas 3-dňových klubov, ktoré
prebiehajú vonku – medzi deťmi – na ihriskách,
v parkoch, na školských dvoroch... Dobrá správa
sa tento rok šírila naprieč oblasťou Michalovce. Z
Božej milosti sme mohli poslúžiť približne 200 deťom. Istý brat farár sa ma na konci klubov pýtal,
prečo má Detská misia nastavené tieto evanjelizačné programy len na tri dni. Podľa neho by to
malo význam robiť i viac dní. Tešíme sa z nadšenia
detí, dospelých i všetkých služobníkov! Veríme, že
Pán Boh dá vzrast semienkam, ktoré boli počas
tohtoročných klubov zasiate.
Andrea Sabolová

Na detskom tábore v Kokošovciach pri Prešove sme denno-denne prežívali to, že Boh nám je
útočišťom a pomocou. Po celodennej 6-hodinovej
túre si deti vypočuli svedectvá dvoch vedúcich.
Hneď na to prišli na rozhovor tri deti. Vďaka Bohu!
Pán Boh nás ochraňoval, aj keď sa v areáli pohybovali cudzí ľudia, nakoľko sme boli na novom
mieste, kde sa nachádzalo viacero budov a chatiek. Okrem odretých kolien sme nemali žiadny
vážny úraz. Aj za to patrí vďaka nášmu Bohu.
Sme vďační za všetkých ochotných vedúcich a
pomocníkov, ktorí nám boli veľkou oporou počas
celého tábora.
Danka Plevová

Kluby prebiehali na východnom Slovensku:
v Hlinnom, Jastrabí, v obci Soľ i v Michalovciach.

Scénka k misionárskemu príbehu Belší ako
sneh, ktorí sme deťom rozprávali na táboroch.
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OHLIADNUTIE ZA LETOM/DORAST
Z dorastových táborov
Letné tábory sú minulosťou. Sú to už skoro dva
mesiace, ako posledné deti ukončili záverečný turnus. Tohtoročná téma bola Veľké egyptské dobrodružstvo. Predmetom nášho skúmania bol život
Jozefa.
Príprava začínala už v máji, na sústredení pracovníkov. Sme veľmi radi, že sa jej každoročne
zúčastní množstvo dobrovoľníkov, ktorí sa venujú
praktickej a biblickej príprave. Brat Róbert Lance z
Českého biblického inštitútu nám odhaľoval súvislosti života Jozefa a Pána Ježiša Krista.
Moje tábory v tomto roku boli poznačené rodinnou situáciou – zdravotnými ťažkosťami syna
Daniela. Prvý dorastový tábor v Banskej Štiavnici
som štartoval v nedeľu poobede, no večer som bol
doprevádzajúcou osobou v nemocnici, aby som sa
po troch dňoch opäť pripojil k táboru.
Bola to zaujímavá skúsenosť, postarať sa o
potreby rodiny a myslieť na potreby vedúcich a
hladkého priebehu tábora na druhej strane. Túto
výzvu však vynikajúco zvládli ostatní vedúci. Naplno sa ujali zodpovednosti a urobili rozhodnutia.
Aj také, ktoré stáli na viere. Skutočne, tábor prebiehal tak, ako sme ho plánovali. Som nadšený
a vďačný Pánu Bohu, že vytvárame tím, ktorý
nestojí na jednom človeku, ale na osvedčených
vedúcich.
Čo sa stane, keď do tábora zakomponujete prvok, služby dorastencov? Dávnejšie sme chceli
zrealizovať návštevu Seniorcentra. Stalo sa. Pre
najstaršiu generáciu sme počas tábora pripravili krátky biblický program, ručnú prácu a vydali
sme sa za nimi. Prijatie bolo srdečné. Hoci nemajú
mnoho síl, nie sú plní energie, dokonca sú odkázaní na pomoc iných, dorastenci boli nimi zvláštnym
spôsobom dotknutí. Keď v závere hodnotili tábor,
najviac oceňovanou aktivitou sa stala návšteva
seniorcentra.
Iná skupina sa v tom čase vydala na návštevu za staršou paňou z miestneho baptistického
zboru. Mala to byť drobná pomoc, neformálne
svedectvo zo života. Táto vzácna sestra nás prekvapila láskavosťou a otvorenosťou. Hovorila o
svojej neposlušnosti, keď si ako kresťanka vzala
dobrého, ale neveriaceho manžela, o rozvode a
o tom, ako ju Pán Boh opäť priviedol cez pokánie
k sebe. Po bohatom občerstvení sme pomáhali s
prenášaním a ukladaním dreva.

V tábore v Častej sme prežili veľmi požehnaný
čas. Zvláštne boli dve udalosti. Prvá sa stala počas hry. Prebiehala bežná športová hra, pri ktorej
bolo potrebné prerúčkovať na lane. Všetko sme
mali premyslené, zabezpečené, vyskúšané a snažili sme sa dbať na bezpečnosť detí. Napriek tomu
sa stalo, že jedna dorastenka spadla. Našťastie do
mäkkej zeminy a lístia. Po čase si prestala spomínať na dôležite veci, strácala pamäť. Musela ísť do
nemocnice. Bolo to skľučujúce, lebo ani na druhý
deň ráno neprišli žiadne povzbudivé správy, stav
sa nezlepšil. V napätí sme sa modlievali ďalej, až
kým neprišli dobré správy. Pamäť sa vrátila a táborníčka sa dokázala usmiať. Bolo to veľké víťazstvo. Vďaka Pánu Bohu!
Ku koncu tábora sme mali evanjelizačný večer.
Po téme sme dali príležitosť viesť duchovný rozhovor o spasení, modliť sa za svoj život. Na naše
prekvapenie na túto výzvu reagovalo mnoho dorastencov. Nemohli sme sa s každým osobne rozprávať, preto sme to riešili v skupinkách. Nie každý
bol v ten večer premenený a očistený od svojich
hriechov, ale mnohí sa vážne mohli zamyslieť nad
svojím životom. Ďakujeme za príhovorné modlitby, aby Božie dielo mohlo napredovať.
Vlado Terem

7

Detská misia

Informačný list 3/2018

ZVONIA ZVONY SVADOBNÉ...

Pred časom sme vám v Informačnom liste priblížili mladomanželské páry, ktoré sa dali dokopy aj vďaka Detskej misii 	
   . Svadobný maratón však pokračuje ďalej a my vám s veľkou radosťou predstavujeme ďalšie mladé páry, ktoré sa rozhodli vykročiť na spoločnú cestu životom.

Eunika a Karol Horváthovci

Kristína a Matej Matušekovci

Stredisko Detskej misie bolo mojím druhým
domovom. Už od malička som milovala tábory, víkendovky a všetko, čo tieto akcie obsahovali. Doteraz na ne živo spomínam. Tiež je
to miesto, kde som sa prvýkrát stretla s teraz
už manželom Karolom. Keďže v Častej v tej
dobe pracoval, trávili sme v stredisku spolu
ešte viac času. Celkovo na stredisko pozeráme
ako na obrovské požehnanie pre naše životy,
miesto, kde Pán Boh pracuje, mení a menil
naše srdcia a dokonca nám požehnal nádhernú
svadbu priamo na futbalovom ihrisku. Žiadne
iné miesto by pre nás nebolo výstižnejšie.

Naša cesta s Pánom začala v Detskej misii, ešte keď sme boli deti. Boh si nás k sebe
oboch priviedol svojím osobitným spôsobom.
Ako mladí už dospelí ľudia sme si začali robiť
kurz Efektívneho vyučovania detí 1, kde sme
sa aj začali spoznávať. Neskôr sme spolu slúžili ako vedúci na detskom tábore, kedy sme
boli zatiaľ len priatelia. Neskôr to prerástlo do
vzťahu, ktorý viedol k manželstvu. Už teraz sa
tešíme na to, čo má Pán pre nás prichystané
a na spoločnú službu nášmu Pánovi Ježišovi.
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ZVONIA ZVONY SVADOBNÉ...

V dnešnej dobe, keď ľudia nechcú brať na seba žiadne záväzky, je vzácne vidieť krásne mladé
páry, ktoré s plnou zodpovednosťou vstupujú do manželských zväzkov. Sú príkladom nielen pre
svojich rovesníkov, ale aj pre generácie, ktoré prídu po nich. Nech ich Pán žehná!

Gabika a Peter Brunckovci

Mirka a Maťo Lichí

Ako novomanželia, Peťo a Gabika Brunckovci, chceme pozdraviť Detskú misiu a jej priateľov. Chceme vyvýšiť svojho Pána a Spasiteľa,
že sa ku nám milostivo sklonil, vypočul mnohé
naše modlitby a 12. 5. 2018 nám daroval jeden druhého. Ja (Peťo) som strávil na Detskej
misii dlhé roky svojho života, či už ako dieťa, dorastenec alebo vedúci. Som vďačný za
každé z tých období, kedy ma Pán formoval,
vychovával a mnohému naučil. Gabika bola na
niekoľkých táboroch Detskej misie ako dieťa.
Modlíme sa za službu Detskej misie, aby Pán
po celom Slovensku na každý deň pridával
deti a dorastencov, ktorí budú zachránení.

30. novembra bude 11 rokov, čo sme sa
my dvaja spoznali a spriatelili na mikulášskej
víkendovke mladšieho dorastu, ktorú viedol Vladko Terem. Obaja sme vďaka akciám
Detskej misie spoznali Pána Ježiša a teraz sa
cez službu v mladšom doraste snažíme, aby
Ho mohli spoznať tiež aj ďalší dorastenci, ktorí prichádzaju. Z týchto akcií máme aj veľa
priateľov všetkých vekových kategórií. Detská
misia pre nás znamená preto veľmi veľa. Je
ako jedna veľká duchovná rodina. Veľmi sme
vďační za prácu a službu pre deti. Nielen akcie, ako sú víkendovky a tábory, ale aj materiály, kurzy, kluby, ktoré odhodlane Detská misia vymýšľa a stavia na biblických princípoch
a sústredí na evanjelium. Sú veľkou pomocou
jednotlivcom aj zborom.

Mohutné vody nemôžu uhasiť lásku, ani veľrieky ju neodplavia.
Veľpieseň 8, 7
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ČO JE DÔLEŽITEJŠIE: OBRAZ alebo RÁM?

Otázku z nadpisu možno položíte aj vy deťom počas blížiaceho sa adventného obdobia.
Opäť chceme ísť za deťmi do škôl a vysvetliť im pravý význam Vianoc. Čím ďalej, tým menej ľudí si
uvedomuje, prečo si pripomíname vianočné sviatky. Dokonca niektorí na Vianoce zanevreli, lebo sú
často spájané so zhonom, bezhlavým míňaním peňazí a otravnou reklamou.
Na Vianoce však anjeli nehovorili nič o nákupoch, darčekoch a nezmyselnom chaose.
Spievali: „Pokoj ľuďom dobrej vôle.“ Prinesme deťom do škôl Dobrú správu o pokoji, ktorý môže získať
každý človek. Vysvetlime im, že nie je dôležité vonkajšie pozlátko – stromček, kopy jedla alebo skvelá
zimná dovolenka. Dôležité je nenápadné dieťatko v jasliach. Prišlo preto, aby nám prinieslo zmierenie
s Bohom, aby nám, uponáhľaným ľuďom 21. storočia, darovalo pokoj. Pustíme Ho do našich sŕdc a do
našich domovov?
Pre tento rok sme zvolili ako hlavnú tému vianočných programov na školách materiál
s názvom Obraz alebo rám. Ak by ste aj vy chceli ponúknuť školám vo vašom okolí vianočný
program, využite náš balíček a zakúpte si ho v Detskej misii. Keď si netrúfate pripraviť takýto program
sami, pripojte sa do tímu našich pracovníkov (Danka Plevová a Aďka Sabolová – Košice, Jozef Kováč –
Bratislava, David Spodniak – Nitra, Vlado Terem – Zvolen).
Neváhajte nás kontaktovať (adresy a telefónne čísla pracovníkov nájdete na zadnej obálke Informačného listu).
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LITERÁRNE NOVINKY
Malé deti môžu poznať Boha cez Jeho
cirkev
Materiál pre vyučovanie predškolákov obsahuje 6 podrobne vypracovaných lekcií – Začiatky
cirkvi, Peter a Ján stretávajú ochrnutého muža,
Tabita slúži Bohu, Saul (Pavol) sa stáva súčasťou
cirkvi, Filip svedčí etiópskemu pokladníkovi, Peter
prichádza ku Kornéliovi. V balíčku nájdete farebné obrázky vo formáte zväčšenej A4 a prílohy na
spestrenie vyučovania.

Boží plán v akcii: začiatky cirkvi
Inovovaný materiál pre vyučovanie detí od 5 do
12 rokov zahŕňa udalosti z knihy Skutkov apoštolov. Nájdete v ňom lekcie: Ježiš žije, Pomocník
prichádza, Prenasledovanie Božej cirkvi, Štefan
– prvý kresťanský mučeník, Obrátenie Saula a
Saulov nový život + špeciálnu lekciu – Evanjelium
je pre každého. Lekcie a balíček pomôcok si môžete kúpiť na CD. K materiálu máme aj obrázkovú
knihu v špirálovej väzbe – flashcard.
D E T S K Á

M I S I A ®

Boží plán v akcii:
začiatky cirkvi

ôžu deťom vo veku 5 –12 rokov spo
ických lekcií, ktoré pom
znať Boha
Sedem bibl
Učiteľský manuál

Využite párty balíčky v klube i v besiedke!
Arašidová párty		
Cookies párty		
Čokoládová párty		
Futbalová párty		
Hroznová párty		
Indiánska párty		

Jablková párty			
Klobúková párty		
Lentilková párty		
Melónová párty		
Priateľská párty		
Športové párty			
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Rybárska párty
Valentínska párty
Zmrzlinová párty
Letecká párty
Rodinná párty
Tekvicová párty
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SPRÁVY ZO SLUŽBY
Nová vlna detí na HaN

Pomoc CZ pri službe deťom

Sme veľmi vďační za vás všetkých, ktorí myslíte
v modlitbách na to, aby sa viac detí zapojilo do
dobrodružstiev na stránke www.hladajanajdi.sk.

V misii medzi deťmi sme veľmi vďační za
dobrovoľníkov a cirkevné zbory, ktoré si uvedomujú potrebu niesť evanjelium Pána Ježiša
Krista medzi stratené deti. Hlavne cirkevné
zbory, ktoré sa zapájajú do misie medzi deťmi, sú pre našu službu povzbudením a oporou.

Minulý školský rok ich bolo veľmi málo. Premýšľali sme prečo a čo sa s tým dá urobiť a modlili
sme sa za to. V lete bola fantastická príležitosť na
táboroch deťom priamo ukázať, ako stránka funguje, ako si môžu zbierať body a za ne si nakupovať do svojho virtuálneho domčeka veci, nábytok,
domáce zvieratká, oblečenie atď. Deti boli priam
nadšené! Videli sme, ako dievčatkám zažiarili oči,
že si môžu vybrať zo zvieratiek napríklad škrečka
alebo mačičku a chlapci, tí sa zase rozžiarili pri
pohľade na akčnú hru, pri ktorej sa musí Madugu
dostať do dediny tak, aby nepozrážal zvieratká zo
savany.
Po prvom tábore sme namiesto 1 správy od dieťaťa mali okolo 50 správ od rôznych detí! Deti boli
také nadšené! Jedno dievčatko sa nás spýtalo, či
si môže urobiť dobrodružstvá znova, lebo si chce
aj naďalej zbierať body.
Teraz, odkedy začal školský rok, píše detí menej, ale máme nádej, že keď budú mať chvíľku
času, opäť si na stránku spomenú. My, sprievodkyne, sme pripravené. Máme podelené dni, kedy,
ktorá odpovedá, modlievame sa za deti, ktoré
píšu a tešíme sa z každého nového dieťaťa.
Ďakujeme, že ste v modlitbách v tom s nami!
Zuzana Fraňová

Pri kurze Efektívne vyučovanie detí 1 v Poprade nám bratia a sestry zo zboru BJB Poprad
rozprávali mnohé zážitky a skúsenosti z ich
služby na dvoch Kluboch Dobrej zvesti, ktoré ako zbor spoločne pripravujú. Tiež chceme
byť ako misia pomocou pre zbory. Jedným z
našich cieľov je pripravovať služobníkov v zboroch pre službu chlapcom a dievčatám v ich
okolí a rovnako aj v ich cirkevnom zbore.
Milí bratia a milé sestry, ak vám a vášmu
spoločenstvu záleží na stratených deťoch, ale
potrebujete povzbudenie v tom, ako im jednoducho priniesť evanjelium a vyučovať ich
z Božieho slova, ozvite sa nám. Radi pre vás
pripravíme vyučovanie, cez ktoré vás Pán
Boh môže do tejto služby vystrojiť. V ponuke
máme kurzy pre prácu s deťmi, dorastom aj
predškolákmi.
Radi pre vás pripravíme aj úvodný jednodňový kurz pre pracovníkov s deťmi vo
vašom spoločenstve. Máme skúsenosti, že
je to dobrý čas pri Božom slove, praktických
ukážkach zo služby a pri príprave pre evanjelizáciu a duchovný rast detí. Pri jednodňových
kurzoch pre cirkevný zbor viaceré spoločenstvá ocenili spoločný čas učiteľov besiedky,
kde si mohli prejsť otázky a pripomienky zo
svojej služby. Mnohí účastníci sa potom zúčastnili aj našich ďalších, rozsiahlejších kurzov. Takýto kurz vieme prispôsobiť vašim požiadavkám a potrebám. Radi prídeme aj do
vášho zboru. Našou túžbou je z toho, čo nám
Pán Boh zveril, povzbudiť aj vás a spoločne tak
budovať telo Kristovo. V prípade záujmu nás
kontaktujte na emailovej adrese: beno@
detskamisia.sk
Bližšie informácie o kurzoch ako aj termíny aktuálne pripravovaných kurzov nájdete na
našej stránke: www.detskamisia.sk.
Michal Beňo
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OHLIADNUTIE ZA LETOM/UČENÍK
Camp Učeník 2018

Z mailu jednej účastníčky:
„Učeník bol super. Cítim sa po ňom veľmi naplnená. Prosím o modlitby za múdrosť a za to, aby
tento pocit a toto naplnenie trvalo a nebolo pohltené prívalom svetských starostí.“
Toto je aj modlitba organizátorov. Sme vďační
za vanutie správneho vetra Ducha Božieho počas
celého campu. Rozhodujúce z Božieho hľadiska
bude, ako sa to prejaví v praktickom živote každého účastníka.
Je pre nás povzbudením, že v ankete na otázku Čo chcem uskutočniť po Učeníku?, sú takéto
reakcie: založiť učenícku skupinku, aby náš dorast bol „učeníckejší“, začať dievčenské učenícke
skupinky, skupinku s tými, čo uverili, viesť dvoch
chalanov, aplikovať učeníctvo v cirkevnom zbore...
Po skončení Učeníka máme veľa dôvodov ďakovať nášmu Pánu Bohu: za prítomnosť Jeho Ducha,
požehnanú službu lektorov manželov Kaňúchovcov a Šimočkovcov, hudobnú skupinu 4 K + AM,
službu kuchyne, technika...
„Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy...“ toto je stále veľmi aktuálny príkaz Pána Ježiša. Máme ho napĺňať, až kým nepríde!
Jozef Kováč
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BOHU NIE JE NIČ NEMOŽNÉ
Meik bol mladým komunistom a ateistom. Chcel urobiť kariéru v Ľudovej armáde
Nemeckej demokratickej republiky, a preto sa
na začiatok prihlásil k pohraničníkom, kde bol
kariérny postup najrýchlejší. Počas pochôdzok
popri hranici z času na čas stretával jedného
konkrétneho západonemeckého pohraničníka, ktorého si zapamätal. Meik ho nenávidel.
Keby mohol, vystrieľal by do neho celý zásobník nábojov zo svojho samopalu. Nenávisť sa
obmedzila len na niekoľko neslušných giest a
sem-tam nejaké slovo. Meik veľmi tužil po povýšení a veľmi sa oň snažil, ale bol zdrvený
z toho, keď mu jeho nadriadení povedali, že
na povýšenie vybraný nebol. Bolo to v čase,
keď mal i v rodine problémy a Meikovi sa zrútil
celý svet. Vtedy sa dostal do kontaktu s kresťanmi a Pán Ježiš zmenil celý jeho život. Meik
sa rozhodol, že pôjde študovať na biblickú
školu. A viete, kto sa stal jeho spolubývajúcim na izbe v biblickej škole? Ten mladý muž
z druhej strany hranice, ktorý si predtým obliekal uniformu západonemeckého pohraničníka. Kedysi by Meik bol po ňom strieľal. Teraz s
ním Meik kľakal na kolená a bojovali spolu za
spasenie ľudí vo svojich rodinách a vo svojom
okolí. Bohu nie je nič nemožné.
Kde som Meika spoznal? Počas jedného
leta som bol v severovýchodnom Nemecku pri
veľkom jazere Müritz. Prišiel tam misionár z
organizácie OAC (pracujú so skečbordom) a
mal so sebou niekoľko praktikantov – študentov biblických škôl. Spolu s nimi robil evanjelizácie pre deti v kempingoch pri plážach tohto
veľkého jazera. Jedného dňa som sa Meika
netaktne spýtal (bol som vtedy ešte príliš
mladý), či niekoho ako pohraničník zastrelil.
Východonemeckí pohraničníci mali povýšenia,
dovolenky a príplatky, ak niekomu akýmkoľvek spôsobom zabránili v úteku na Západ.
Neodpovedal mi. Môžem za jeho mlčaním tušiť všeličo. Ale jedno viem, Boh mu odpustil.
Bohu nie je nič nemožné!
Predtým presvedčený komunista a teraz detský misionár? Bohu nie je nič nemožné!
Michal Fraňo
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POŽEHNANIE PRE BOSNU A HERCEGOVINU
lepším životom zradil blízkych ľudí, Bosnu a Hercegovinu i samotného Pána
Boha. Rozhodol sa zostať,
hoci nevedel, čo bude robiť. Predložil celú situáciu
Bohu a krátko na to prišlo pozvanie do Detskej
misie. Vladimir i Marijana
konajú svoju službu verne
a sú to naozaj požehnaní
ľudia na pravom mieste.
Kedysi
príslušník
chorvátskych polovojenských oddielov a
teraz misionár Detskej
misie?

Každý rok na letných táboroch robíme
zbierku, ktorou chceme podporiť Detskú
misiu v nejakej krajine. Tento rok sme sa s
deťmi a dorastencami zbierali na Bosnu a Hercegovinu (BaH). Prácu Detskej misie tam vedú
manželia Vladimir a Marijana Kajšovci. BaH je
veľmi komplikovaná krajina s troma etnikami
(Bosniaci, Srbi a Chorváti) a troma hlavnými
náboženstvami (katolicizmus, pravoslávie a
islam). V rokoch 1991 až 1995 zúrila medzi
týmito skupinami občianska vojna. Vladimir
bojoval na strane chorvátskych oddielov. Hovoril, že v jeho živote bol neustály strach. Prežil. Po vojne stretol kresťanov. Prosil
Pána Ježiša o odpustenie. Odovzdal
Mu všetko, čo robil a ako žil. Pán Ježiš
ho omilostil. Po niekoľkých rokoch bol
Vladimir oslobodený aj od hrozných
obrazov z vojny, ktoré mu pretrvávali
v mysli. Vladimir si zamiloval teológiu.
Spoznávať Pána Ježiša sa stalo pre
neho veľkou vášňou. Išiel študovať
na biblickú školu a po nej zvažoval,
čo bude robiť. Ekonomická situácia v
BaH je veľmi zlá a práce je tam málo.
Premýšľal nad odchodom do Nórska,
kde sa mu rysoval zamestnanie aj
ubytovanie. Avšak čím viac sa blížil čas odchodu, tým viac vo svojom
vnútri cítil, že by týmto odchodom za

Áno! Bohu nie je nič nemožné!
Sme veľmi vďační Pánu Bohu za Vladimira a Marijanu a za ich službu. Tešíme sa
z toho, že na letných táboroch sme mohli na
Slovensku vyzbierať 1 208 Eur pre ich prácu.
V Českej republike sa vyzbieralo 500 Eur a
spoločne môžeme do BaH posielať 1 708 Eur.
Vďaka Pánovi za Jeho milosť i dobrotu!
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KONFERENCIA SA BLÍŽI!
Piatok
16:00
18:00
19:30
21:15

Sobota
8:00
9:00
9:55
10:15

nielen pre deti
12:30
15:30
16:50
18:10
19:30

Nedeľa
8:00
9:00
10:00
10:20
12:40

Stručný program konferencie

Celoslovenská
konferencia
Detskej misie

Registrácia
Večera
Večerný program
Modlitebný záver dňa
Raňajky
Biblické štúdium – Czeslaw Bassara
Kávová prestávka
Život, v ktorom získaš najviac
Kresťanská škôlka, požehnanie
Obed
Poobedňajší program
Semináre – podľa výberu
Večera
Večerný program – Czeslaw Bassara

Banská Bystrica
26. - 28. 10. 2018
rečníci:
Czeslaw Bassara
Viera Hroncová
Peter Hrubo

Raňajky
Biblické štúdium – Czeslaw Bassara
Kávová prestávka
Semináre/ modlitby
Obed

SOŠ Pod Bánošom 80
Cena 50,- €
Prihláška cez nasnímanie kódu,
alebo na www.detskamisia.sk

Milí bratia a sestry, priatelia misie medzi deťmi!
Srdečne vás pozývame na Celoslovenskú konferenciu Detskej misie.
Naša téma: „A urobím ťa pre tento ľud pevným bronzovým múrom.“
Na konferencii budeme študovať jedného z prorokov a hľadať odpovede aj na tieto otázky:
•
Ako sa nenechať odradiť od zvestovania evanjelia?
•
Ako byť smelým v zvestovaní, keď spoločnosť, v ktorej žijeme, nechce počúvať?
Okrem biblického štúdia vás čakajú semináre ako: Práca s mladými ľuďmi, Správne zameranie života,
Dosah kresťanskej škôlky a školy na okolie.
Našimi hosťami budú Czeslaw Bassara, Peter Hrubo a Vierka Hroncová.
Na konferencii si bude možné zakúpiť literatúru, dohodnúť aktivity vo vašej oblasti s miestnymi pracovníkmi. Okrem toho sa budeme spoločne modliť za prebudenie mladej generácie na Slovensku a
budeme mať čas na spoločné piesne a vzájomné zdieľanie.

Využite príležitosť a čo najskôr sa prihláste!
Tešia sa na vás pracovníci Detskej misie.
16

