
1

Detská misia                                                                    Informačný list 1/2014

ÚVODNÍK

Jericho bolo prvé mesto, na ktoré Izra-
eliti narazili po 40-ročnom putovaní po 
púšti. Bolo plné modlárstva a rôznych zvrh-
lostí, preto im ho Boh prikázal úplne zničiť. 
Mesto chránili vysoké hradby a vo vnútri bý-
vali mocní obyvatelia. Na prvý pohľad nerieši-
teľná situácia. Čo je však nemožné u ľudí, to 
je možné u Boha. Izraeliti nemali mesto zničiť 
so zbraňou v ruke, ale svojou poslušnosťou 
Božím nariadeniam do najmenších detailov.

Izraeliti sa mali zoradiť a v priebehu 
šiestich dní obchádzať mesto. Vpredu krá-
čali kňazi. Zástup každý deň obišiel mesto bez 
jediného slova a potom sa vrátil do tábora. 
Siedmy deň obišli mesto sedemkrát. Potom 
kňazi začali trúbiť a všetok ľud sa rozkričal. V 
tej chvíli nedobytné hradby mesta Jericha padli. 

Izraeliti možno celkom nechápali Boží plán. 
Možno sa im Božie nariadenia zdali nelogic-
ké. Ale dôležité je, že ich do poslednej bod-
ky poslúchli. Všetci. A tak spoločnými silami 
dokázali to, čo sa sprvu javilo ako nemožné. 

Aj my možno niekedy stojíme pred ne-
prekonateľnou prekážkou. Hovoríme si, že 
to nezvládneme. Zdá sa nám, že svet okolo 

nás je silnejší, lepšie vyzbrojený, dokáže viac 
zaujať a pritiahnuť pozornosť. Ale to všetko je 
len vonkajší klam. My máme na svojej strane 
Stvoriteľa neba a zeme. On je Ten, kto rúca 
aj tie najmohutnejšie hradby nepochopenia a 
odmietnutia. Musíme byť len poslušní a plniť 
úlohy, ktoré nám zveril. 

V našej službe deťom a mladým ľuďom 
tiež plníme rôzne úlohy – niekto je v záze-
mí a organizačne pripravuje akcie a podujatia, 
ďalší zostavuje materiály, podľa ktorých vyu-
čujeme na kluboch a v besiedkach, iný stojí 
pred deťmi a prihovára sa im Božím slovom, tí 
hudobne nadanejší spievajú, mnohí sa modlia 
a myslia na tých, ktorí sú v teréne. Každý je 
dôležitý a v Božích očiach nenahraditeľný. Ako 
Božie dieťa máš nezastupiteľnú funkciu v Kris-
tovom tele. Či už je tvoja práca na poli služby 
viac alebo menej viditeľná, buď za ňu vďačný 
a poslušne plň to, do čoho ťa Pán Boh volá. Aj 
keď sa ti možno budú občas Božie pokyny zdať 
nepochopiteľné... 

Spoločnými silami dokážeme priniesť 
Slovensku Dobrú správu o spasení.

Miriam Kešjarová

Najmúdrejší sú tí, ktorí Boha najlepšie poznajú. 
Najsilnejší sú tí, ktorí Boha najviac milujú.
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Pán Ježiš po svojom vzkriesení strávil 
so svojimi učeníkmi ešte niekoľko silných 
momentov, ktoré si učeníci zapamätali. To-
mášovi bolo zrazu zrejmé, že Ježiš je Pán 
a Boh. Emauskí učeníci cítili, ako im horelo 
srdce, keď Pán s nimi hovoril. Peter videl, že 
Pán Ježiš mu odpustil. Videl, že Ježiš ho má 
rád. Cez Pánove hlboké otázky bol vyzvaný 
k tomu, aby aj on Pána nadovšetko miloval. 
Najsilnejší moment pre učeníkov však ešte len 
mal prísť. Pán Ježiš ich zavolal na vrch, kde im 
dal zdanlivo nemožné poverenie: 

„Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky 
národy, krstiac ich v meno Otca, i Syna 
i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať, 
čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som 
s vami po všetky dni až do konca sveta.“ 
Matúš 28, 19 — 20 

Toto poverenie by sa naozaj zdalo ne-
možným, keby Pán Ježiš predtým nepovedal: 
„Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi.“  
A na záver poverenia im Pán pripomenul, že 
On je s nimi až do konca sveta. 

Je vari Pánovi niečo nemožné? Poslal ich 
azda do sveta zvestovať evanjelium len tak, 
bez všetkého? Nie. Dal im moc Ducha Svä-
tého a dal im aj nástroj – evanjelium, ktoré 
mali zvestovať. Apoštol Pavol hovorí v liste 
Rímskym 1, 16: „Veď ja sa nehanbím za evan-
jelium Kristovo, lebo mocou Božou je ono na 
spasenie každému veriacemu, predne Židovi, 
potom aj Grékovi.“ 

A toto evanjelium máme aj my.  Ono je 
mocným nástrojom, ktorý máme, aby sme 
získavali ľudí pre Krista. Ak ho verne zvestuje-
me, nebudú na poslucháčov pôsobiť len ľudské 
slová. Ale moc Božia, ktorou je evanjelium. 

Viete o tom, že ak by kresťania verne 
robili to, čo nám Pán Ježiš prikázal, tak 
počas života jednej generácie by mohol byť 
zachránený evanjeliom celý svet? Viem, že to 
znie neuveriteľne, ale poďme sa na to pozrieť. 

Koľko rokov sa počíta za jednu gene-
ráciu? Zhruba 33 rokov. Ak si v tomto roku 
vyberieš jedného človeka, na ktorého Ti Pán 
v modlitbách ukáže a budeš mu svedčiť a hlá-
sať evanjelium, ten človek menený Božou mo-
cou uverí. Zároveň ho výchovou k učeníctvu 

naučíš, ako má duchovne viesť iných. Na konci 
roka teda budete dvaja. Opäť sa budete mod-
liť, aby vám Pán ukázal ľudí, ktorým sa máte 
venovať. Každý z vás dvoch sa bude opäť ve-
novať jednému a na konci roka už budete spo-
lu štyria. Po skončení tretieho roka ôsmi. Ak sa 
budete verne pridŕžať Pána Ježiša, tak sa kaž-
dý rok počet  zdvojnásobí. Dva na druhú je 4, 
dva na tretiu 8, dva na štvrtú je 16. Viete, koľ-
ko je dva na tridsiatu tretiu (233)? Je to osem 
a pol miliardy, presnejšie 8.589.934.592 
ľudí!  Ach, kiežby nám Pán dal tú vernosť, že 
by sme takto konali Jeho dielo! Pamätajme na 
to, že ľudia, ktorí v Pána Ježiša neveria, sú na 
ceste do zahynutia a my máme zvesť, ktorá by 
im mohla zachrániť život! Pusťme sa spoločne 
do diela ich záchrany!

Hudson Taylor bol jedným z priekopní-
kov misie v Číne. V roku 1865 založil orga-
nizáciu China Inland Mission. V roku 1936 už 
mala 1387 misionárov. Hudson Taylor opisuje 
vo svojej autobiografii nasledovnú situáciu:  

SPOLOČNÝMI SILAMI ROZNESME 
DOBRÚ SPRÁVU PO SLOVENSKU
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Raz, keď som cestoval z mesta Sung-kiang 
do mesta Ning-po, bol medzi pasažiermi na 
lodi jeden veľmi sčítaný muž, ktorý navštívil 
Európu a poznal európsku kultúru. V Euró-
pe cestoval pod menom Peter. Niečo o kres-
ťanstve už vedel, ale pravdy evanjelia zatiaľ 
poznal len málo. Svedčil som mu o Kristovi 
a Petra to veľmi zaujímalo. Pri počúvaní bol 
pohnutý až k slzám, ale rozhodnutie zatiaľ ne-
urobil. Chcel sa však ku mne pridať a počú-
vať moje kázanie. Vošiel som do svojej kajuty 
a pripravoval si traktáty a knihy, ktoré som 
chcel rozdávať. Zrazu som zvonku počul pád 
do vody a krik ľudí. Vybehnúc z kajuty som 
zistil situáciu. Peter chýbal. Ostatní muži boli 
na palube a dívali sa na miesto, kde zmizol, ale 
nič nepodnikli, aby ho zachránili. Silný vietor 
hnal loď proti prúdu rieky. Rýchlo som zvinul 
plachtu a skočil do vody v nádeji, že ho náj-
dem. V úzkosti som sa rozhliadal okolo seba 
a videl nablízku malú rybársku loďku. „Poďte,“ 
kričal som na rybárov, „pomôžte mi zachrániť 
človeka, ktorý sa tu topí.“ Rybári však vôbec 
neboli ochotní a povedali mi, že teraz na to nie 
je vhodný čas, lebo chytajú ryby. „Zaplatím 
vám viac, než dostanete za ryby, ktoré chytí-
te, len pomôžte.“ Rybári však namiesto rých-
lej pomoci začali so mnou zjednávať cenu. Po 
dvoch kolách jednaní, keď už boli s odmenou 
ako tak spokojní, šli zachraňovať Petra. Keď 
ho z vody vytiahli, nebolo mu už pomoci. 

Táto udalosť bola pre mňa veľmi smut-
ná a plná významu. Vyplývalo z nej omnoho 
horšie varovanie. Či neboli muži v rybárskom 
člne vinní zo smrti tohto chudáka? Mali pro-
striedky na to, aby ho zachránili, ale odmietli 
to spraviť. A teraz, nech nesúdime, pretože 
väčší, než bol Nátan, môže povedať: „Ty si ten 
muž!“. Je tak strašnou vecou odmietnuť za-
chrániť telo? O koľko horší bude trest pre toho, 
kto nechá dušu zahynúť so slovami: „Či som 
azda ja strážcom svojho brata?“   

Pán Ježiš dal tebe a mne príkaz, aby 
sme šli do celého sveta a kázali evanje-
lium každému človeku. Máme Mu azda po-
vedať, že teraz na to nie je vhodný čas? Máme 
Mu povedať, že sme zaneprázdnení svojou 
prácou a nemôžeme ísť? Máme Mu povedať, 
že sme si kúpili zviera alebo máme manžela, či 
manželku? Možno sme zamestnaní inými, zau-
jímavejšími vecami a nemôžeme ísť. Nezabud-
nime, že „raz budeme stáť pred súdnou stoli-
cou Kristovou, aby každý mohol prijať odmenu 
za to, čo konal v tele, či už dobré, alebo zlé.“ 

Pamätajme na to. Modlime sa a pracujme pre 
záchranu stratených. Máme vari zhrešiť proti 
vlastnej duši? Pamätajme, kto povedal: „Za-
chraňuj tých, ktorých vedú na smrť, a ušetri 
tých, ktorí sa tackajú na popravisko. Ak po-
vieš: Nevedeli sme o tom – Ten, kto skúma 
srdcia, Ten to pozoruje. Veď Ten, ktorý stráži 
tvoj život, Ten to vie a odplatí človeku podľa 
toho, čo vykonal.“ Príslovia 24, 11 – 12

Viem, že to znie strašne, ale okolo nás 
smerujú tisíce ľudí do večnej záhuby. 
A my máme prostriedok na ich záchranu. Toľ-
ko ľudí, toľko detí ešte neuverilo evanjeliu, 
dokonca jasné evanjelium ešte ani nepočuli. 
Čo môžeme urobiť pre to, aby sa táto Božia 
zachraňujúca zvesť dostala aj k nim? Pánovo 
poverenie pre nás, Jeho nasledovníkov žijú-
cich na Slovensku v 21. storočí, znie: Roznes-
te dobrú správu naprieč Slovenskom! 

Milý brat, milá sestra, pridaj sa, prosím, 
k nám. Takú veľkú úlohu môžeme zvládnuť 
len spoločne. Môžeš sa k nám pridať svojimi 
vernými modlitbami. Každú nedeľu sa o devia-
tej hodine večer modlievame za nový život pre 
deti na Slovensku. Ak sa už s nami modlíš, tak 
skús povzbudiť k týmto modlitbám ešte ďal-
ších. Môžete založiť modlitebné skupinky, kto-
ré budú bojovať za nový život detí Slovenska. 
Ak sa túžite pridať do praktickej spolupráce, 
tak sa na ďalších stránkach dozviete o akcii, 
ktorú Detská misia pripravuje na leto v oblasti 
Banskej Bystrice a Zvolena pod názvom Dobrá 
správa naprieč Slovenskom. 

Spoločnými silami roznesme Dobrú 
správu po Slovensku.

Michal Fraňo
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DOBRÁ SPRÁVA NAPRIEČ SLOVENSKOM
V lete, ak Pán Boh dá, pôjdeme 

za deťmi na sídliská a športovis-
ká. S evanjelizačným programom 
prichádzame za nimi v lete každý 
rok. Po prvýkrát sa však viaceré 
tímy chcú sústrediť na 
jedno mesto. Letné 
misijné kluby plá-
nujeme organi-
zovať na stred-
nom Slovensku v 
mestách Zvolen, 
Banská Bystrica, 
Žiar nad Hronom.

Túto misijnú 
aktivitu chceme robiť 
spoločne s cirkevnými 
zbormi. Uvedomujeme si, že miestne zbory 
hrajú v Božom pláne evanjelizácie kľúčovú 
úlohu. 

Vnímame, že Kluby Dobrej zvesti alebo let-
né misijné kluby môžu byť pre zbory dobrým 
misijným nástrojom. 

Túžime, aby si nás Pán Boh použil a aby sa 
deti v lete stretli s výzvou „Nasleduj ma!“.

Dobrá správa bude znieť stredným 
Slovenskom od 19. do 22. 8. 2014.

Do spolupráce pozývame aj vás. Kto by 
sa chcel prakticky zapojiť, môže sa prihlásiť 
ako dobrovoľník a stať sa súčasťou niektorého 
z tímov. Takmer v každom tíme je potrebný 
hudobník, učitelia biblickej lekcie a pomocníci, 
ktorí organizujú krátke hry, udržujú disciplínu, 
pozývajú deti na stretnutie a dostatočne včas 
pripravia miesto stretnutia. 

Od 15. marca sa bude-
te môcť prihlásiť na našej internetovej 

stránke. Ak by ste sa chceli modliť za akciu, 
môžete od nás dostávať aktuálne modlitebné 
námety. Prihláste sa, prosím, na web stránke 
Detskej misie – www.detskamisia.sk.

Všetci, ktorí sa prihlásia na letné misij-
né kluby, sa stretnú na sústredení. Spolu 
si prejdeme a vyskúšame plánovaný program. 
Sústredenie sa uskutoční v júni v Sliači, kon-
krétny termín ešte upresníme.

Kým sa postavíme pred deti s Dobrou 
správou, čaká nás ešte mnoho otázok a 
problémov, ktoré musíme vyriešiť. No povzbu-
dzujeme sa veršom z Lukáša 19, 10: „Syn člo-
veka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo.“ 

Aj my potrebujeme hľadať spôsoby, metó-
dy, slová a inšpiráciu. To všetko ale z Božích 
zdrojov.

V. Terem
Pár slov na zamyslenie 

Prečítajte si krátke porovnanie, aký je roz-
diel medzi naším zmýšľaním a Božím:

„Nedá sa to.“ – Všetko sa dá. 
(Lukáš 18, 27)

„Nedokážem to.“ – Ja to dokážem. 
(2. Korintským 9, 8)

„Nezvládam to.“ – Ja uspokojím všetky 
tvoje potreby. (Filipským 4, 19)

„Je to pre mňa priveľa.“ – Ja ti pomôžem. 
(Izaiáš 41, 10)

„Som príliš unavený.“ –  Ja ti dám odpoči-
nutie. (Matúš 11, 28 – 30)

Milý priateľ, priateľka, skús sa na chvíľu za-
staviť, mlčky očakávať na Hospodina a vnímať 
Jeho prítomnosť.
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ĎAKUJEME VÁM, ŽE STE S NAMI!

Milí bratia, milé sestry, 
celý tím Detskej misie vám úprimne ďa-

kuje za to, že ste v našej misijnej službe 
stáli pri nás. Ďakujeme vám za to, že na nás 
myslíte, modlíte sa za nás, že nás podporujete 
a spolupracujete s nami pri rôznych aktivitách. 
Veľmi si to vážime. Aj vďaka vám smela Det-
ská misia na Slovensku v roku 2013 poslúžiť 
zvesťou evanjela cez rôzne formy práce spolu 
5014 deťom a dorastencom. 

V domácnostiach a kultúrnych centrách 
sa stretáva 16 Klubov Dobrej zvesti, na 
základných školách ich je 11. Fungujú aj 2 
kluby pre predškolákov. 8 ďalších Klubov Dob-
rej zvesti je organizovaných cirkevnými zbor-
mi. (Nie sú tu započítané zborové besiedky.) 
Celkovo je v týchto kluboch evanjelium priná-
šané pravidelne 671 deťom.  

V lete sa konalo 6 trojdňových evanje-
lizačných klubov na voľných priestran-
stvách, na ktorých bolo spolu 171 detí. Na 
letných táboroch mohli naši pracovníci a dob-
rovoľníci poslúžiť 794 deťom a dorastencom. 
V korešpondenčných kurzoch bolo zapojených 
745 detí. 

Nechceme byť tými, ktorí si zakladajú 
na číslach. Ale uvedomujeme si, že za kaž-
dým číslom sa skrývajú životy detí. Nechceme, 
aby čo aj len jedno muselo zahynúť, pretože 
sa k nemu nedostala zvesť evanjelia. Veľmi tú-
žime, aby každé dieťa na Slovensku malo as-
poň raz v živote príležitosť počuť evanjelium. 

Veľkou radosťou pre nás je, že sme 
smeli viesť cez pastoračné rozhovory a 
cez korešpondenčné kurzy 63 detí k Pá-
novi Ježišovi. Samozrejme do srdca vidí len 
Pán, On sám vie, čo sa udialo v srdciach detí. 
On vidí aj tie deti, ktoré urobili rozhodnutie 
potichu počas vyučovania na kluboch ale-
bo doma, keď premýšľali nad tým, čo počuli. 
Uvedomujeme si, že my nemôžeme nikoho 
zachrániť. To je v Pánovej moci. Našou zod-
povednosťou je verne zvestovať Božie slovo 
a modliť sa za záchranu detí. Je pre nás ale 
veľkou radosťou a povzbudením, keď môžeme 
vidieť, ako dieťa reaguje na Božie pozvanie a 
prichádza v úprimnom pokání k Pánovi Ježi-
šovi.    

Jesse Irwin Overholtzer – zakladateľ 
Detskej misie a brat Samuel Doherty – dl-
horočný európsky riaditeľ Detskej misie 
a iniciátor vzniku Detskej misie na Slovensku, 
mali túžbu, aby v každej obci, v každom mes-
te, dokonca v každej mestskej časti bol Klub 
Dobrej zvesti. Aby to deti nemali ďaleko a aby 
mohli byť pravidelne pod vplyvom Božieho 
slova. Založenie nových klubov a oslovenie 
ďalších detí si vyžaduje výchovu pracovníkov, 
ktorí budú Pánom poslaní, aby deťom slúžili. 

V uplynulom roku sme mali na 3 kur-
zoch EVD-S1 58 študentov, na 6 kurzoch 
A a B 83 študentov, na kurze o práci s pred-
školákmi 12 študentov a na kurze o práci              
s dorastom 15 študentov. Na 8 jednodňových 
seminároch pre pracovníkov v cirkevných zbo-
roch sa zúčastnilo 96 zborových pracovníkov.  

Ako by to však bolo, keby sme týchto 
ľudí náležite nevystrojili tým, čo je po-
trebné? V snahe čo najviac pomôcť pracov-
níkom s deťmi a dorastom, sme smeli v roku 
2013 vďaka Božej pomoci vydať 8 nových ti-
tulov literatúry. 

Milí bratia, milé sestry, uvedomujeme 
si, že bez vás by sme neboli schopní vy-
konať túto prácu. Ďakujeme, že ste stáli pri 
nás a budeme veľmi radi, keď zotrváte aj tento 
rok. Chceli by sme osloviť ďalšie deti a širšie 
rozhodiť siete. Bez vašej pomoci a modlitieb to 
však nedokážeme. Ohliadnuc sa za minulým 
rokom v službe Detskej misie si však nado-
všetko uvedomujeme, že to bol predovšetkým 
náš Pán, ktorý bol k nám veľmi dobrý, ktorý 
otváral dvere, ktorý nás viedol, ochraňoval a 
posilňoval pri rôznych aktivitách. Aká výsada, 
že s Ním smieme vstupovať aj do ďalšieho 
roka.

 
„Blahoslavený je ľud, ktorému Bohom je 
Hospodin!” Žalm 144,15b   

„Lebo sme Božími služobníkmi...” 
1. Korintským 3, 9
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PRIPRAVUJEME

Veľkonočné akcie na ZŠ

Kedy:   14. - 16. 4. 2014
Kde:     Slovenská republika
Garant: pracovníci Detskej misie

Pracovná víkendovka dorastu

Kedy:    16. - 18. 5. 2014
Kde:      Stredisko Prameň v Častej
Garant: Mgr. Vladimír Terem
 

Sústredenie pracovníkov pred 
letnými tábormi

Kedy:    23. - 25. 5. 2014
Kde:      Stredisko Prameň v Častej
Garant: Ing. Michal Fraňo

Stretnutie priateľov v Prameni

Milí priatelia, srdečne vás a vašich najbližších pozývame na ďalšie stretnutie priateľov Det-
skej misie. Tohtoročné stretnutie je organizované tak, aby sme sa všetci stihli zapojiť do voľby 
hlavy nášho štátu (pred stretnutím, resp. po stretnutí).

Kedy:   sobota 15. 3. 2014
Čas stretnutia: 10:30 - 15:15
Odchod autobusu: 9:30 od Detskej misie, Legionárska 4, Bratislava
Kde:    Stredisko Detskej misie Prameň v Častej
Téma:  Podobenstvo o baníkoch
Hostia:  Michal Beňo, Tracy a Brenda Lesanovci, pracovníci Detskej  misie
Garant:   Ing. Jozef Kováč

Prihlasovať sa môžete do 10. 3. 2014 poštou na adrese Detskej misie alebo mailom na 
detskamisia@detskamisia.sk.

Viac informácií o pripravovaných akciách nájdete na našej stránke www.detskamisia.sk.

Pripravujeme Kurz pre učiteľov 
predškolákov

V časovom predstihu vám dávame do pozor-
nosti kurz pre všetkých, ktorí učia alebo plánu-
jú učiť našich najmenších.

Kedy:    10. - 11. 10. 2014 - 1. časť
    24. - 25. 10. 2014 - 2. časť

Kde:      Košice
Garant: Ing. Andrea Sabolová
Z obsahu kurzu
• Základné pravdy pre predškolákov
• Biblická lekcia
• Predškoláci radi spievajú
• Tvorivé opakovanie
• Bábky a predškoláci
• Modlitba a predškoláci + akčné rýmy
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 Konferencia bude začínať v piatok      
7. novembra večerou a končiť bude 
obedom v nedeľu 9. novembra 2014. 
Bude sa konať v rekreačnom zariadení 
Demänovka v Liptovskom Mikuláši, kde 
býva o účastníkov kresťanských konferen-
cií vždy dobre postarané. Cena konferencie 
bude s ubytovaním a stravou 40 EURO.

PRIPRAVUJEME
Celoslovenská konferencia Detskej misie bude OPÄŤ!

Milí bratia, milé sestry, určite si viacerí z vás spomínajú na roky, v ktorých sme sa 
pravidelne v auguste schádzali v Žiline či Martine na celoslovenských konferenciách Det-
skej misie. Prežívali sme tam nádherné spoločenstvo, študovali sme Božie slovo, počúvali 
svedectvá zo služby, modlili sme sa za seba i za deti, ktorým slúžime, a po skončení sme 
sa vracali domov povzbudení a posilnení do ďalšej práce na našich kluboch a besiedkach. 

Tento rok chceme túto tradíciu celoslo-
venských konferencií obnoviť. Bývali by 
každý druhý rok. V „medziroku“  by boli lo-
kálne konferencie pracovníkov s deťmi a kto 
by túžil po niečom celoslovenskom, bude tu 
Konferencia detských služieb, ktorú organizu-
jú viaceré organizácie,  evanjelizačne pôsobia-
ce medzi deťmi. 

Keď som sa prihlasoval na moju prvú 
kresťanskú konferenciu do Nemecka, mu-
sel som takmer pol roka dopredu poslať zá-
väznú prihlášku spolu s fotografiou. Nemusí-
te sa báť, nechystáme nič podobné. Chceme 
vám len dostatočne dopredu dať vedieť termín 
konferencie, aby ste si ju mohli zaplánovať do 
kalendára a zároveň budete čas si pomaly na 
ňu našetriť, pretože sa oplatí prísť. 

Hlavným rečníkom bude brat Czeslaw 
Bassara, ktorý nám už viackrát slúžil na Slo-
vensku. V súčasnosti vedie službu biblického 
vzdelávania v rámci Detskej misie, vyučuje na 
konferenciách a seminároch po celom svete. 
Jeho výklady majú biblickú hĺbku a zároveň jas-
né aplikácie do života a služby mladým ľuďom. 

Konferencia je dobrou možnosťou pri-
cestovať s celou rodinou a urobiť si krát-
ku dovolenku spojenú s biblickým vyučo-
vaním a spoločenstvom bratov a sestier.

A teraz niekoľko konkrétnych informácií na 
záver.

V budúcom čísle Informačného listu 
vám pošleme prihlášku na konferenciu a 
viac podrobných informácií. Dajte prosím ve-
dieť o konferencii aj ďalším. Oplatí sa prísť!

M. Fraňo  
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PRIPRAVUJEME V LETE 2014
 

Inštitút 2014 - 2015

Inštitút Detskej misie (6. júl až 15. au-
gust 2014) sa približuje. Máme pre vás nie-
koľko čerstvých správ. 

Česko-Slovenský Inštitút sa teraz po 
prvýkrát ocitne mimo územia našich dvoch          
republík. Bude sa konať v rumunskom centre 
Detskej misie v meste Sibiu, kde má orga-
nizovanie Inštitútov pre študentov z Rumun-
ska i zo zahraničia viacročnú tradíciu. Nám 
to vezme bremeno organizovania Inštitútu a 
tým, že to bude Rumunsko, sa cena za Inštitút 
nezvýši. 

K slovenským a českým študentom sa pri-
dajú ešte tri manželské páry: z Turecka, Mol-
davska a Kosova.   

Zo Slovenska zatiaľ vážny záujem vy-
jadrilo 6 študentov. Onedlho budeme mať 
od nich vypísané prihlášky. V ďalšom čísle In-
formačného listu vám ich predstavíme, aby 
ste sa mohli za nich modlievať.  

Celková cena Inštitútu je 600 EURO, 
pričom študenti si platia zhruba dve tretiny z 
tejto sumy.  Na vykrytie rozdielu a prípadnú 
pomoc študentom znížiť cenu, otvárame pod-
porný fond na Inštitút. Ak by ste chceli pod-
poriť tento druh vzdelávania, ktorý je pre Det-
skú misiu kľúčový, môžete váš finančný dar 
poslať na 584735843/7500 a do správy 
pre prijímateľa uviesť: Inštitút 2014. 

Prosím, modlite sa, aby Pán dal svoje po-
žehnanie a múdrosť všetkým, ktorí sú zain-
teresovaní do prípravy Inštitútu. Modlime sa,  
aby sa Boh dotýkal študentov a pripravoval si 
ich na evanjelizačnú prácu s deťmi a na výcho-
vu nových učiteľov.

Michal Fraňo    

Učeník 2014 pre 17+

Kedy:     27. 8. - 1. 9. 2014   
Kde:     Stredisko DM Prameň
Garanti: Jozef a Ľubica Kováčovci
Téma:    Pristúpte k Sionu - vrchu živého     

     Boha
Hostia:   RNDr Milan Hudec, PhD.
     Tracy a Brenda Lesan a ďalší
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PRIPRAVUJEME LETNÉ TÁBORY 2014

Termín Miesto konania Vek. kategória Vedúci turnusu
5. - 12. 7. 2014 Prameň Častá 7 - 11 rokov Ing. Ľ. Hrušovská

12. - 19. 7. 2014 Prameň Častá 15 - 18 rokov Ing. M. Fraňo

19. - 26. 7. 2014 Prameň Častá 9 - 13 rokov
konverzačno-špor-
tový tábor

Ing. Ľ. Hrušovská

20. - 26. 7. 2014 Banská Štiavnica 12 - 15 rokov Mgr. V. Terem

27. 7. - 2. 8. 2014 Prameň Častá 7 - 11 rokov Ing. M. Fraňo

2. - 9. 8. 2014 Tatranská Lomnica 7 - 11 rokov Ing. A. Sabolová

2. - 9. 8. 2014 Prameň Častá 12 - 15 rokov Mgr. V. Terem

16. - 23. 8. 2014 Tatranská Lomnica 12 - 18 rokov Ing. A. Sabolová

Tábory Detskej misie sa konajú predovšetkým v Stredisku Prameň pri obci Častá, ale aj 
na rôznych miestach stredného a východného Slovenska. Organizujeme ich už od roku 1994. 
Aj tento rok pripravujeme pre deti a dorast množstvo zaujímavých súťaží a hier, deti sa mnoho 
dozvedia, niečo si vyrobia, nebude núdza o piesne a prekvapenia. Veríme, že aj tohtoročné 
tábory budú pre chlapcov a dievčatá nezabudnuteľné. 

Jeden ohlas z tábora za všetky: „Tamarka živo spomína na fantastický tábor. V tábore 
bola v lete prvýkrát a bola nadšená. Páčil sa jej program, prostredie, vedúci aj kolektív detí. 
Hneď po skončení tábora hovorila, že určite pôjde aj na budúci rok a myslím, že v škole naho-
vorila aj niekoľko ďalších dievčat, ktoré strhla svojimi zážitkami a tie sa v lete tiež chystajú do 
Vášho tábora. Ešte raz Vám touto cestou ďakujeme a tešíme sa na ďalšie prázdniny vo Vašom 
tábore.“

Bližšie informácie a prihlášky na jednotlivé turnusy nájdete na našej stránke                        
www.detskamisia.sk.
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Jednou z najznámejších a najrozšírenejších 
pomôcok pri evanjelizácii a biblickom vyučo-
vaní detí je nepochybne Kniha bez slov. Nie 
je bez zaujímavosti, že nápad použiť farby na 
vysvetlenie evanjelia sa neobjavil v súvislosti 
so službou deťom. Zaujíma vás história Knihy 
bez slov?

Jednoduchú Knihu bez slov použil po 
prvýkrát Charles H. Spurgeon 11. ja-
nuára 1866 v Metropolitan Taberna-
cle Church v Londýne pri kázni 
na text Žalm 51, 9: „Izopom 
zbav ma hriechu a ja bu-
dem čistý, umy ma, bel-
ší budem ako sneh."  

Spurgeon vtedy pri 
svojej kázni použil tri 
zopnuté farebné papiere 
– čiernu, červenú a bielu 
stranu.  

Čierna strana pripomí-
nala hriešnosť človeka, čer-
vená strana znázorňovala 
preliatu Kristovu krv a biela 
strana predstavovala očistenie 
a dokonalú spravodlivosť, kto-
rú môžeme z Božej milosti zís-
kať.  

Pokiaľ by ste si túto kázeň chce-
li prečítať, nájdete ju v angličtine 
na webovej adrese: http://www.
spurgeon.org/sermons/3278.htm

Zlatá stránka
O deväť rokov neskôr, v roku 1875, „fareb-

né" znázornenie evanjelia použil americký ka-
zateľ a evanjelista Dwight L. Moody v Liver-
poole v Anglicku. Ku trom pôvodným farbám 
vtedy pridal zlatú stranu, ktorá predstavovala 
nebo. 

Nevidiaca americká poetka a misionárka 
Fanny J. Crosby (1820 – 1915), autorka viac 
než 7000 duchovných básní a piesní, milovala 

deti. 

Tie ju často prosili: „Teta Fanny, povedzte 
nám príbeh.“ Vtedy vyťahovala svoju Knihu 
bez slov a rozprávala deťom jej posolstvo zno-
vu a znovu. 

V roku 1895 Kniha bez slov cestovala do In-
die. Misionárka Amy Carmichael vtedy zho-

tovila saténovú vlajku, na ktorej boli štyri 
farby – zlatá, čierna, červená a biela. 

Pripevnila ju na povoz ťahaný vol-
ským záprahom, putovala s ním od 
dediny k dedine a používala vlaj-
ku k šíreniu evanjelia. 

Zelená strana
Child Evangelism Fellowship 

(Detská misia) začala tlačiť 
Knihu bez slov v Spojených 
štátoch v roku 1939. Pridala 
vtedy zelenú stranu, ktorá 
reprezentovala kresťanský 
rast. Detská misia s kni-
hou vydala aj návod, ako 
ju používať a pridala ku 
každej strane biblické 
verše. Odvtedy sa Kni-
ha bez slov rozšírila 
takmer po celom svete, 
a to nielen v podobe fa-
rebnej knižky, ale tiež 

rôznych predmetov (fa-
rebné gorálky, náramok z farebných pásikov, 
rukavica, futbalová lopta a pod.) 

A jedna zaujímavosť nakoniec:
V niektorých častiach sveta je potrebné pri 

používaní Knihy bez slov zohľaniť kultúrne od-
lišnosti. 

V tradičnej čínskej kultúre je čierna farba 
považovaná za farbu vody alebo neba. Zlatá 
farba predstavuje zem a červená farba sym-
bolizuje radosť a šťastie, je preto tradičnou 
farbou pri svadobných obradoch. Biela farba 
je používaná pri pohreboch a len pozvoľna sa 
pod vplyvom západnej kultúry začína pri smú-
točných obradoch používať tiež čierna. 

Michal Fraňo

HISTÓRIA KNIHY BEZ SLOV

Knihu bez slov si môžete objednať  
v našom internetovom obchode. 
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Veľkonočné materiály

Prečo Pán Ježiš dovolil, aby Ho pribili na 
kríž? Prečo Ho práve Judáš zradil? Prečo 
Peter zaprel Ježiša? Prečo oslavujeme Veľ-
kú noc?

Na tieto a ďalšie otázky môžete spolu s 
deťmi nájsť odpovede v našich veľkonoč-
ných materiáloch.

Zvláštne udalosti na Veľkú noc          2,50 
Barabáš             2,50
Tajomstvo veľkonočných vajíčok   1,40
Cesta do Emaus  3,50
Príbeh jedného obrazu    3,80
Najkrajší príbeh  3,80 
Judášova voľba  4,00
Tomáš verí  5,00

PONUKA LITERATÚRY
Dávid 2 - balíček pomôcok  

Ponúkame vám po-
kračovanie balíčka po-

môcok k lekciám o Dávidovi. 
Na pripravovanom CD nájdete pracovné 
listy, názorné pomôcky k vyučovaniu 
veršov, kvízy, ručné práce a ďalšie uži-
točné prílohy v plnofarebnom i čierno-
bielom prevedení.

Prílohy, ktoré nájdete v balíčku zefek-
tívnia vaše vyučovanie na klube alebo v 
besiedke. 

Cena: 6 €

NOVINKA

Kniha zázrakov

Pomôžte deťom robiť si každodenné stíše-
nia. Ponúknite im Knihu zázrakov. V súčas-
nosti máme šesť dielov tejto užitočnej pomôc-
ky. V každom dieli deti nájdu 60 stíšení.

Cena 1 dielu: 1 €

Viac informácií o literatúre Detskej  
misie nájdete na www.detskamisia.sk.
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INFORMÁCIE Z DETSKEJ MISIE
Veľké poďakovanie      Poďakovanie za službu v Častej

Po viacerých rozhovoroch a modlitbách za Bo-
žiu múdrosť a vedenie, sme sa dohodli so sestrou        
Bohdankou Bohušovou na ukončení pracovného 
pomeru  v Detskej misii. 

Bohdanka dlhé roky verne pracovala v Det-
skej misii a zaslúžila sa o rozvoj viacerých 
služieb. Náročná práca, cestovanie a súčasná  sta-
rostlivosť o dvoch maloletých synov sú však veľmi 
vyčerpávajúce, a preto po ukončení materskej do-
volenky Bohdanka nastupovala na znížený pracov-
ný úväzok. Starostlivosť o najbližších i  zdravotné 
problémy ju viedli k tomu, že sme sa dohodli na do-
časnom prerušení pracovného úväzku. Keď sme pre-
mýšľali ako ďalej, veľa sme sa za situáciu modlili a 
hľadali Božie vedenie. Vnímali sme, že pokračovanie 
v Detskej misii by súčasnú situáciu komplikovalo, a 
preto sme sa dohodli na ukončení pracovného po-
meru v Detskej misii. Vo vzťahu s Detskou misiou 
aj naďalej zostáva vo forme dobrovoľníckej služby.

Za dlhoročnú vernú prácu v Detskej misii 
sestre Bohdanke Bohušovej ďakujeme a praje-
me jej veľa Božieho požehnania, sily a vedenia na 
každom kroku.  

„Anjel Hospodinov táborí vôkol tých, čo sa Ho 
boja, a zachraňuje ich. Okúste a viďte, že dobrý je 
Hospodin! Blahoslavený človek, čo dúfa v Neho! Boj-
te sa Hospodina, Jeho svätí, lebo nemajú nedostat-
ku, čo sa Ho boja.”

Žalm 34, 8 — 10 

2 percentá z dane
Ďakujeme všetkým, ktorí v roku 

2013 svojimi 2% z dane podporili 
službu deťom a mladej generácii. Veríme, že na nás 
nezabudnete ani v roku 2014. 

Prosíme, informujte aj svojich známych o možnos-
ti podpory práce s deťmi a dorastom.

Tlačivá  a postup krokov na poukázanie 2% z dane 
si môžete stiahnuť zo stránky  www.rozhodni.sk.

V januári odišiel z Častej do dôchodku náš kuchár-
sky pár — Sonička a Karol Ďurianovci. 

Od roku 2009 boli pre nás v Častej zárukou toho, 
že každý návštevník odchádzal veľmi spokojný s dob-
rou starostlivosťou a chutnou stravou. Sonička bola 
naozaj odborníkom, na ktorého kvality budeme ešte 
dlho spomínať a Karol svojimi zručnosťami pomohol 
s nejednou vecou, ktorú bolo treba v Častej urobiť.   

Obidvom zo srdca ďakujeme za prácu, ktorú 
v Častej vykonali, i za to, že sme smeli cítiť, že do 
práce v kuchyni vkladali i kus svojho srdca. Prajeme 
im, aby ich Pán viedol na každom kroku v ich živote 
a aby ich ochraňoval. 

„Vyučím ťa a ukážem Ti cestu, po ktorej kráčať 
máš, radiť ti chcem a moje oko bude bdieť nad te-
bou.” 

Žalm 32, 8

Kuchári v Častej
Filipským 4, 6 — 7 hovorí: „O nič nebuďte usta-

rostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu 
svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a pros-
bách...” Vedeli sme, že nebude jednoduché nájsť do 
Častej nových kuchárov schopných udržať kvalitu 
stravy, ktorou sa Častá stala známou počas pôsobe-
nia Soničky a Karola Ďurianovcov. 

Vysielali sme modlitby k nášmu Pánovi a 
On odpovedal. Smeli sme nájsť dvoch úprimných 
kresťanov, jeden vyučený kuchár so skúsenosťami s 
varením a normovaním jedla. Druhý s veľkým nadše-
ním pre varenie, ktorý si práve teraz robí kurz, aby 
mohol variť v stravovacích zariadeniach. 

Modlite sa s nami, aby si  Boh týchto bratov v 
Kristu — Mira a Vlada požehnal a použil na to, aby 
dielo evanjelia mohlo v Častej pokračovať nielen cez 
verné zvestovanie Božieho slova, ale aj cez príkladnú 
starostlivosť. 

V budúcom čísle vám našich kuchárov predstaví-
me viacej.  


