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ÚVODNÍK

V dnešnom svete, kde je všetko relatívne, viac ako inokedy túžime po istote. Mladá
generácia to vníma ešte intenzívnejšie ako ich rodičia a starí rodičia. Deti potrebujú hranice,
potrebujú oporné body. Ak im ich nedáme, sú neisté, čo sa odráža aj v ich správaní. Tvrdíme
o nich, že sú neposlušní, nevážia si hodnoty a autority. Uvedomujeme si však, že ich navonok
nevhodné správanie môže vyplývať práve z toho, že nemajú pevný bod? Sú zmietaní ľuďmi,
okolnosťami, technológiami... To, čo bolo dnes predkladané ako pravdivé, už zajtra je spochybnené...
Kde máme nájsť istotu – niečo nemenné? Možno to bude znieť ako fráza, ale jediné
pravdivé a nemenné je Božie slovo – slovo Toho, ktorý sa nemení a je Ten istý včera, dnes i
naveky! Pán Boh nám v Biblii dáva istotu. Ak učíme deti Božie slovo, dávame im najcennejší
poklad do ďalšieho života.
Prichádza leto. Znova budeme mať veľa príležitostí na stretnutia s deťmi a mladými
ľuďmi. Opäť sa rozbehnú tábory, prázdninové kluby, výlety... Okrem zábavy a hier by sme
však mali pamätať na to, čo má byť základom našich letných aktivít. Postavme ich na Božom
slove, zakotvime deti v Biblii. Nech vo svete, kde je pravda relatívna, majú pevný bod, na ktorý
sa môžu spoľahnúť v každej chvíli. Ukážme deťom, že Božie slovo je živé a aktuálne práve pre
ich konkrétnu situáciu. Učme ich biblické verše naspamäť, aby si na ne spomenuli vo chvíľach
pokušenia a neistoty. Povzbudzujme ich ku každodenným stíšeniam. Len tak budú vyzbrojení
do boja s klamstvom a pretvárkou. Len tak sa naučia rozlíšiť, čo je pravda a čo je lož. Nezabudnime však pri tom, že ak chceme deti učiť Božie slovo, musíme ho najskôr poznať my sami.
Študujme Bibliu, hľadajme v nej odpovede a prijímajme celé Božie posolstvo – nevyberajme
si len to, čo sa nám momentálne hodí. Dôverujme Božím zasľúbeniam a nespoliehajme sa na
vlastnú rozumnosť.						
M. Kešjarová
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BOŽIE SLOVO NA KAŽDÝ DEŇ
Každé písmo, vdýchnuté od Boha, je aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v
spravodlivosti... 2Tim 3, 16
Lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká do
rozdelenia duše a ducha... Židom 4, 12
Aké sladké sú Tvoje reči mojim ďasnám a nad med mojim ústam! Žalm 119, 103

Zažili ste to, že si čítate Božie slovo a
zrazu sa vás nejaký verš alebo nejaká pasáž z neho veľmi dotkne? A vy viete, že to
slovo, ktoré sa vás dotklo, je slovom do vašej situácie, ktoré ste potrebovali. A ten dotyk
bol Božím dotykom. Možno si poviete: Áno, to
som zažil! Možno vaša odpoveď bude, to som
už viackrát zažil. A možno si priznáte: Tak to
som už dlho nezažil.

Teológovia a historici, ktorí študovali históriu prebudení v dejinách cirkvi, zistili, že
všetky skutočné prebudenia mali niekoľko
spoločných znakov. Jedným z nich bola láska k Božiemu slovu. Ako je to s nami? Máme
úprimne radi Pána Ježiša? Ak áno, tak určite je
našou túžbou rozprávať sa s Ním. My k Nemu
smieme hovoriť cez modlitbu a On k nám cez
svoje slovo.

Raz mi jeden mládežník povedal, že Bibliu si prečítal celú už dvakrát a že už vie,
čo v nej je, načo by si ju mal ďalej čítať.
Áno, ak k Biblii pristupujeme ako k beletrii, či
odbornej literatúre, tak potom by nebol dôvod Bibliu znova čítať. Raz si ju prečítame a ak
nás niečo zaujalo, pre lepšie zapamätanie si
urobíme konspekt a ideme na ďalšiu knihu. Ak
berieme kresťanstvo len formálne ako životný štýl, ktorý nám vyhovuje, nevidíme vtedy
veľmi dôvod Božie slovo čítať. Ak to však s nasledovaním Krista myslíme vážne, potom sa to
bez pravidelnej modlitby a čítania Biblie nedá.

V minulom roku sme si pripomínali 500.
výročie reformácie. Martin Luther objavil
vzácne a životmeniace pravdy pre svoj život
pri čítaní a štúdiu Božieho slova. Úcta a láska k
Božiemu slovu sprevádzala hnutie reformácie.
Luther pochopiac význam Božieho slova pre
každodenný život preložil Bibliu do nemčiny,
aby si každý veriaci mohol Bibliu čítať v reči,
ktorej rozumel a mohol tak robiť každý deň.
Okrem Biblie samotnej existuje viacero
dobrých pomôcok, ktoré nás vedú pri čítaní Božieho slova. Napríklad v roku 1729 gróf
Nikolaus Ludwig von Zinzendorf na svojom
panstve v Herrnhute (Ochranove) začal ťahať
na každý deň dva verše z Biblie. Jeho cieľom
bolo, aby ľudia žili Božím slovom, aby nad ním
premýšľali a dovolili mu premieňať ich život. A
Boh skutočne konal cez svoje slovo v životoch

Keď Bibliu berieme ako Božie slovo, tak v
tom prípade sa Biblia pre nás stáva nástrojom, cez ktorý môže veľký a svätý Boh hovoriť
k nám a zjavovať nám svoju vôľu.
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NAJČÍTANEJŠIA KNIHA

ochranovských bratov a sestier veľké veci.
Viedol ich do úprimných modlitieb. 28 rodín
rozbehlo nepretržitú modlitebnú reťaz, ktorá
trvala viac než sto rokov. Boh cez Božie slovo
a modlitby ukazoval potrebu misijnej práce a
povolal viacerých z nich za misionárov. Ochranovskí misionári svojím odhodlaním pre službu Pánovi Ježišovi nielen priniesli evanjelium
k mnohým národom sveta, ale boli veľkým
povzbudením pre Johna Wesleyho, ktorý po
stretnutí s nimi zistil, že sa nemôže z vlastnej
snahy, hoci úprimnej, páčiť Bohu, ale že potrebuje prežiť Božiu milosť. A keď sa tak stalo, začalo sa v Anglicku obrovské prebudenie,
ktoré ovplyvnilo nielen Európu, ale aj Severnú
Ameriku.

V modernej dobe počítačov a mobilov
čoraz menej detí trávi čas čítaním kníh
a návštevou knižnice. Pokúsili sme sa však
povzbudiť ich k čítaniu nielen v marci – mesiaci knihy, ale skutočne kedykoľvek a kdekoľvek.
Deti poznali najčítanejšie knihy (Harry Potter
a Pán prsteňov) väčšinou preto, že videli film,
ale nečítali knihu.
Možno boli prekvapení, že celosvetovo najčítanejšou knihou všetkých čias je
práve Biblia. O čom sa v nej píše, ako vznikla
a prečo je taká dôležitá pre mnohých ľudí, sme
im priblížili v našom programe „Kniha kníh“.
Chlapci, ktorí radi športujú, spoznali futbalistu „Kaká“, ktorý číta Bibliu a nosí pod dresom
tričko s nápisom I BELONG TO JESUS. Deťom
sa páčili ukážky najväčšej aj najmenšej Biblie
na svete alebo komixová, či Biblia pre hokejistov. Dôležité však je, že Biblia nie je obyčajnou
knihou, ale Božím slovom, ktoré hovorí do života každého z nás.

Čítať si Božie slovo každý deň potrebujeme nielen my, dospelí veriaci, ale musíme
k nemu viesť aj deti. Túžime, aby si aj oni
zamilovali Bibliu a rástli v láske k Spasiteľovi.
V Detskej misii sa už 7 rokov zdôrazňuje motto: Každé dieťa, z každého národa,
každý deň. Najprv sa kládol veľký dôraz na
to, aby sa evanjelizácia detí rozšírila do všetkých končín sveta. Modlilo sa za to a pracovalo
sa na tom. Vďaka Bohu sa postupne ďalšie a
ďalšie krajiny otvárali pre evanjelizačnú prácu s deťmi. V posledných rokoch sa zdôrazňuje posledná časť uvedeného motta – každý
deň. Túžime posilniť veriace deti, aby mohli
byť každodenne s Pánom. Pre deti je k dispozícii internetová stránka www.hladajanajdi.sk,
kam môžu každý deň prichádzať a čerpať z nej
nové impulzy pre svoj duchovný život. Viac
než predtým sa aj v oblasti literatúry zameriavame na vydávanie materiálov, ktoré pomáhajú deťom byť každý deň v kontakte s Božím
slovom, ako sú Čítanie Evanjelia podľa Marka,
kniha stíšení na každý deň s názvom Kniha zázrakov, čítanie z Božieho slova na každý deň
pre mladšie deti: Každý deň s Bohom.

Modlíme sa, nech sú deti povzbudené
oprášiť domácu Bibliu odloženú na poličke alebo začať čítať Bibliu v mobile, či počúvať v audio verzii. Možností je veľa, len treba
chcieť. Tí, ktorí sme rodičmi, môžeme byť príkladom svojim deťom, lebo čo na nás vidia,
vnímajú viac než to, čo počujú. Namiesto hier
a rozprávok na tablete, môžeme už malým deťom pustiť biblické príbehy alebo dobrodružstvá na www.hladajanajdi.sk. I detské Biblie
v rôznych krásnych podobách sú príležitosťou
priblížiť im Božie slovo.
Modlime sa za deti okolo nás. A keď je
príležitosť, povzbuďme ich Božím slovom.
„Rob druhým to, čo chceš, aby iní robili tebe.“
– je známe príslovie na Slovensku, no vedeli
ste, že pochádza z Biblie?

Milí bratia, milé sestry, často sa v rozhovoroch dozvedám, že čítanie Božieho slova
nie je veľmi pravidelným zvykom Božieho
ľudu. Túžime, aby bolo nielen zvykom, ale aj
radosťou. Veď tak môžeme mať audienciu u
Kráľa kráľov každý jeden deň. Nevynechajme
teda ani jeden. A veďme aj deti k tomu, aby sa
naučili čítať si Božie slovo každý deň a z neho
sa učili milovať Spasiteľa každý deň viac.
M. Fraňo

Ak by ste chceli predstaviť Knihu kníh i
vo vašej škole/knižnici, napíšte nám! Radi
pomôžeme a zapojíme i vás. Sme veľmi vďační našim dobrovoľníkom (študentom i pracujúcim), ktorí venovali svoj čas službe deťom
v knižniciach!
D. Plevová
V Tvojich ustanoveniach sa kochám, na Tvoje
slovo nezabúdam. Žalm 119, 16
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STREDOEURÓPSKA KONFERENCIA DM

ti. My – vekom starší – im často nerozumieme
a krútime hlavami, keď ich vidíme prilepených
na displeje mobilov. Dnes sa vás už deti nepýtajú, či budú mať v táborom stredisku samostatné WC či kúpeľňu. Zaujíma ich, či tam
bude WIFI. Prečo? Pretože chcú byť stále on
line... Ich život sa do značnej miery odohráva
na sociálnych sieťach, a preto musia byť neustále v spojení. Tomuto faktu sa potrebujeme
prispôsobiť aj my – pracovníci s deťmi. Poďme
za deťmi tam, kde sú – teda aj do virtuálneho sveta. Ak to nezvládame, oslovme mladých
pomocníkov. Radi nám pomôžu priblížiť sa k
deťom aj takýmto spôsobom.
Generácia Z má mnoho otázok a neprijíma jednoduché odpovede. Cíti duchovný hlad, ale nepozná Bibliu. Toto si musíme
uvedomiť, keď chceme deti viesť k Bohu. Potrebujú pochopiť, že každý biblický príbeh je
súčasťou veľkého Božieho plánu. Ak chceme
vplývať na dnešnú generáciu, nesmieme sa
zatvoriť do kresťanskej bubliny – musíme flexibilne reagovať na meniace sa potreby detí a
dorastencov. Pri tom sa však dôsledne držme
Božieho slova. Formy sa menia, obsah zostáva! K tomuto sme boli vyzývaní aj počas našej
konferencie.
M. Kešjarová

V dňoch 7. – 12. 5. 2018 sa zišli pracovníci
Detskej misie z rôznych krajín strednej Európy
v malebnom maďarskom mestečku Balatonszárszó. Stretli sa tu ľudia z rôznych národov,
z rozličných cirkví, ale s rovnakou túžbou - prinášať mladej generácii 21. storočia pravdivé,
nemenné Božie slovo.
Čas na konferencii je už tradične možnosťou povzbudiť sa navzájom, odpočinúť
si i načerpať duchovné a telesné občerstvenie. Na dopoludňajších stretnutiach nás Božím
slovom obohatil br. Czeslaw Bassara. Povzbudzoval nás, aby sme odhodlane čelili výzve,
pred ktorú nás Pán Boh postavil. Čeliť niečomu
znamená byť s niečím konfrontovaný, začať
konať, akceptovať ťažkosti a snažiť sa aktívne
riešiť danú situáciu. Úlohou každého veriaceho je niesť evanjelium. Nie je to ľahká úloha,
ale Pán Boh nás posilňuje cez svoje Slovo, cez
mnohých ľudí okolo nás, dáva nám vidieť ovocie našej služby. (Žalm 126, 5 – 6)
Dopoludňajšie semináre boli venované
aktuálnej téme – Generácii Z. Viete, kto
patrí do Generácie Z? Sú to mladí ľudia narodení po roku 1997. Je to generácia, ktorej
sa pokúšame slúžiť v našich kluboch, na táboroch, ktorú máte možno i vo svojej domácnos4

Informačný list 2/2018 						

Detská misia

DENNÉ TÁBORY – PREČO ICH NEVYUŽIŤ?

Možno premýšľate nad tým, ako osloviť
evanjeliom deti vo vašom okolí počas letných prázdnin. Výbornou možnosťou sú denné
letné tábory. Je to séria stretnutí s deťmi, kedy
sú deti s vami väčšiu časť dňa, ale spať chodia
domov. Tieto tábory majú misijný charakter a
zvyčajne deti sú dobrí misionári, lebo po príchode
domov rozprávajú v rodinách zaujímavé zážitky
z tábora i to, čo sa tam naučili. Na záver denného tábora je dobré pripraviť s deťmi program pre
rodičov.
Naše skúsenosti s dennými tábormi v Detskej misii poukazujú na to, že tieto tábory vítajú
zvlášť zamestnaní rodičia, ktorí majú menej dovolenky ako deti letných prázdnin.
Rámcový program denného tábora: duchovný program, hry, desiata, ručné práce, obed,
veľké hry, výlety...
V Detskej misii máme sériu kompletných
balíčkov pre denné letné tábory v rámci projektu: Daj šancu deťom Slovenska. Máte možnosť
si ich objednať a využiť vo vašom okolí.
„Deti nebudú mať záujem o denný tábor,
keď tam bude Božie slovo...“ Varovali ma

v dedine na Záhorí počas denného tábora. Deti
počúvali so záujmom „ako mušky“ a mali sme požehnané rozhovory o viere a modlitbe.
Prečo teda nevyužiť letné prázdniny aj v
rámci denných letných táborov? Nech nám je
výzvou Božie slovo cez proroka Jeremiáša:
„Žatva prešla, skončilo sa leto a my nie sme zachránení!“ Jeremiáš 8, 20
J. Kováč
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DOBRÁ SPRÁVA NAPRIEČ SLOVENSKOM

Rim 10, 12 – 15: „Niet teda rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý je Pánom všetkých,
bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú. Veď každý, kto by vzýval Pánovo meno, bude spasený.
Ako však budú vzývať toho, v ktorého neuverili? Ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako
počujú bez kazateľa? Ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: Aké krásne sú nohy
tých, ktorí prinášajú radostnú zvesť o dobrých veciach.“
Nepochybne nás tieto slová ap. Pavla povzbudzujú, aby sme šli a hovorili Božie slovo, radostnú zvesť evanjelia. A preto už piaty rok chceme kráčať naprieč našou krajinou s dobrou
správou o milosti a o záchrane v Pánovi Ježišovi, ktoré sú pripravené pre každé dieťa. Tentokrát
zavítame na Východ Slovenska do Michaloviec a jeho okolitých obcí. V spolupráci s miestnymi
cirkevnými spoločenstvami túžime vytvoriť 4 – 5 tímov, ktoré by prišli medzi deti na verejnom
priestranstve (ihrisko, park, lúka...) s Božím slovom. Súčasťou programu by boli aj hry, piesne,
súťaže a pod. Denne by každý tím mal navštíviť dve rôzne miesta.
Aj ty môžeš byť súčasťou nesenia dobrej správy v dňoch 14. – 16. 8. 2018.
Pridaj svoje „nohy“ a buď súčasťou nášho tímu. Zaži Boží dotyk a požehnanie na „vlastnej
koži“ uprostred nás.
Alebo...
Pridaj svoje „ruky“, zlož ich a modli sa spolu s nami. Zaži Boží dotyk a požehnanie cez
svedectvo vypočutých modlitieb a Božieho konania uprostred nás.
Pomôž aj ty tomu, aby deti na Slovensku počuli o Pánovi všetkého pre všetkých. Aby mohli
uveriť a vzývať Jeho meno. Nech sa v životoch mnohých detí toto leto naplní to nádherné Božie
zasľúbenie: „Veď každý, kto by vzýval Pánovo meno, bude spasený.“ Rim 10, 13
Bližšie informácie o akcii, modlitebné námety a prihlásenie je na stránke www.detskamisia.sk
6
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KEĎ ZAVEJE SPRÁVNY VIETOR
UČENÍK 2018
Chceš prežiť vyvrcholenie leta v prekrásnom prostredí s dobrou partiou?
Kedy: 28. 8. – 2. 9. 2018
Kde: Stredisko DM Prameň, Častá – Píla
Vek: od 17 rokov
Téma: Keď zaveje správny vietor
Prihlasovať sa môžete na stránke:
www.detskamisia.sk; Tábor Učeník 2018
Obsah: nemali budovy, peniaze, politický vplyv, sociálne postavenie – zmenili svetovú ríšu.
Akou mocou to robili?
Odpovede budú odkrývať manželia Marián a Olinka Kaňuchovci
Chceš aj ty využívať správny vietor? Zmeny sú možné!
Oni to prežívajú vo svojom živote
a chcú povzbudiť aj nás: manželia Jany a Lenka Šimočkovci

Naši hostia

Manželia Kaňuchovci

Manželia Šimočkovci
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PONUKA LITERATÚRY
Každý deň s Bohom 3

Pátrači na stope

Každý deň

s

BOHOM

3
Ponúkame vám ďalší táborový balíček s detektívnou tematikou. Budete s deťmi pátrať,
vyšetrovať, hľadať dôkazy. Inšpirovali sme sa
balíčkom, ktorý pripravili naši českí kolegovia
s názvom Záhada vyřešena. Vychádzali z knihy Billyho Grahama, v ktorej sa zameral na
päť dôkazov o Kristovi:
• dôkaz Jeho dokonalého života,
• dôkaz Jeho moci,
• dôkaz naplnených proroctiev,
• dôkaz Jeho zmŕtvychvstania,
• dôkaz zmenených životov.
K týmto témam sme vybrali novozákonné
lekcie z materiálu Život Pána Ježiša Krista
(vydala Detská misia).

Táto kniha patrí:

Milí priatelia, veríme, že je vašou úprimnou
túžbou, aby si deti pravidelne čítali Božie slovo a hovorili s Bohom v modlitbe. Pomôcť im
pri tom môže už tretie pokračovanie knižky
na stíšenia Každý deň s Bohom. V tejto časti
budú deti postupne čítať verše z evanjelií a
zoznamovať sa so životom Pána Ježiša.

Vyučujte deti z Božieho slova a o Božom slove
Kopanie skrytého pokladu – lekcia, ktorou môžete deti povzbudiť k pravidelnému čítaniu
Biblie
Čokoládová párty – skutočný príbeh Heleny Cadburyovej, zakladateľky spoločenstva vreckových Biblií
Čo by malo vedieť každé dieťa? – v piatich doktrinálnych lekciách sú jednoducho a prakticky vysvetlené základné biblické pravdy
Jakub - materiál pre dorast – štúdium biblickej knihy verš po verši
Celú ponuku literatúry nájdete na: www.detskamisia.sk/eshop
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MODLITE SA SPOLU S NAMI
ZA LETNÉ TÁBORY 2018
Pondelok 25. 6. 2018
Filipským 2, 1 – 2
Detské tábory - Častá
(Hrušovská, Fraňo)
Športový tábor – Častá
(Spodniak)

Štvrtok 28. 6. 2018
Filipským 2, 9 – 11
Detský tábor – Kokošovce pri Prešove
(Plevová)
Denný tábor – Zvolen
(Terem)

Utorok 26. 6. 2018
Filipským 2, 3 – 4
Tábor staršieho dorastu – Častá
(Spodniak)
Tábol mladšieho dorastu – Častá
(Terem)

Piatok 29. 6. 2018
Filipským 2, 12 – 13
Učeník 2018 – Častá
(Kováč)
Dobrá správa naprieč Slovenskom
(Košice a okolie)

Streda 27. 6. 2018
Filipským 2, 5 – 8
Tábor mladšieho dorastu – Sv. Anton
(Terem)
Tábor dorastu – Tatranská Lomnica
(Sabolová)

Sobota 30. 6. 2018
Filipským 2, 14 – 15
Denné tábory v Bratislave
(Legionárska, Podunajské Biskupice)
Vďaky za dobrovoľníkov,
ktorí slúžia počas leta

Na táboroch Detskej misie deti prežijú nielen veľa zábavy, zoznámia sa s novými kamarátmi,
spoznajú rôzne zaujímavosti, ale predovšetkým budú mať príležitosť zamyslieť sa nad Božím
posolstvom pre ich život. Božie slovo je základom pre náš táborový program i pre životy vedúcich, ktorí sa budú v lete o vaše deti starať. Viac info na www.detskamisia.sk.
Názov
tábora

Termín

Miesto

Hlavný
vedúci

Aktuálny
stav

Deti

7. - 14. 7. 2018

Častá – Prameň

Ľ. Hrušovská

49

Dorast

14. – 21. 7. 2018

Tatranská Lomnica

A. Sabolová

12

Športový tábor

14. – 21. 7. 2018

Častá – Prameň

D. Spodniak

44

Deti

21. – 28. 7. 2018

Častá – Prameň

M. Fraňo

30

Denný tábor

23. – 27. 7. 2018

Zvolen

V. Terem

20

Starší dorast

28. 7. – 4. 8. 2018

Častá – Prameň

D. Spodniak

16

Mladší dorast

4. – 11. 8. 2018

Častá – Prameň

V. Terem

22

Deti

4. – 11. 8. 2018

Kokošovce

D. Plevová

26

Deti

11. – 18. 8. 2018

Častá – Prameň

M. Fraňo

33

Denné tábory

20. – 24. 8. 2018

Bratislava

J. Kováč,
M. Fraňo
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NOVÉ IZBY V ČASTEJ

Od 14. do 19. mája sa uskutočnila v táborovom stredisku Prameň brigáda s názvom Partnerstvo sŕdc a rúk. Počas brigády
sa mohol do budovy C nainštalovať úspornejší
a zároveň výkonnejší kotol, ktorý bude schopný poradiť si s ohrevom teplej vody a vykurovaním budovy i po rozšírení jej ubytovacích kapacít. Dorobili sa obklady kúpeľní, položila sa v
niektorých miestnostiach podlaha, poumývali
nové okná v tejto budove i množstvo okien na
hlavnej budove A, ponastavovali sa pánty a
kľučky na nábytku i dverách jednotlivých bungalovov, aby boli pripravené na použitie v lete.
Sme vďační Pánu Bohu za to, že nám
opäť pomohol zohnať materiál a výbavu
do Častej lacnejšie. Firma Detská-posteľ z
Oravy nám veľmi vyšla v ústrety s cenou pevných poschodových postelí z bukového dreva
a firma Raj-matracov nám dala výhodnú cenu
matracov. Namiesto predpokladaných 6.000 –
7.000 nás to bude stáť 4.500 Eur. Čaká nás
ešte nákup skriniek, vankúšov, paplónov, nákup sanity a z prác nás ešte v lete bude čakať:
zmontovanie postelí, osadenie podlahových
líšt, osadenie zábradlia ku balkónovým oknám
na poschodí na budove B a C, upratanie a príprava strediska na letnú sezónu.

V týždni od 18. júna budeme mať ešte
jednu brigádu, počas ktorej by sme chceli dokončiť zostávajúce práce na poschodí
budovy C a pripraviť ju, aby sa dala používať
počas letných táborov. Ak by ste chceli stráviť
niekoľko príjemných a užitočných dní v Častej
a pomôcť nám, radi vás medzi nami privítame.
Milí bratia, milé sestry, ak by ste nám
chceli pomôcť, aby zrekonštruovaná budova
C mohla čo najskôr byť pripravená na používanie a chceli by ste nám pomôcť zakúpiť sanitu
do pekných nových kúpeľní, prispieť na postele, matrace či skrinky, budeme vám za vašu
pomoc veľmi vďační. Váš dar môžete poslať na
účet strediska Prameň v Častej: SK52 7500
0000 0005 8486 9243. Vopred ďakujeme! Veríme, že spoločne to dokážeme!
M. Fraňo a I. Pankuch
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RADI SNÍVATE?
J. I. Overholzer, ktorý stál pri zrode Detskej misie a S. Doherty, dlhoročný európsky
riaditeľ Detskej misie (za jeho pôsobenia sa
Detská misia rozšírila nielen po západnej Európe, ale aj do krajín strednej a východnej Európy) snívali o tom, že v každej obci, v každej
ulici každého mesta bude Klub Dobrej zvesti,
do ktorého môžu deti zo susedstva prichádzať a dozvedať sa tam zachraňujúcu zvesť o
Spasiteľovi. Keď pred siedmimi rokmi Detská
misia začala používať motto: Každé dieťa, z
každého národa, každý deň, bolo snom prezidenta Detskej misie, Reesa Kaufmanna, aby
sa evanjelizačná práca medzi deťmi dostala do
všetkých krajín sveta.
Sny a vízie posúvajú ľudí ďalej. Nútia
nás premýšľať o tom, čo môžeme pre ich naplnenie urobiť?
Pán Ježiš povedal: „Choďte a čiňte mi učeníkmi všetky národy...“
Máme evanjelizovať ľudí, ktorí žijú
v našom okolí – susedov, kolegov, priateľov a viesť ich v duchovnom raste tak, aby raz
oni mohli dávať ďalej to, čo od nás prijali. Viete, že: Ak by sa jeden kresťan začal venovať
jednému človeku, ktorý Krista nepozná, modlil
by sa za neho, svedčil by mu a keď by sa tento
človek obrátil, ďalej by ho viedol vo viere a povzbudil ho, aby svedčil ďalšiemu, tak po roku
by už boli dvaja kresťania, po 2 rokoch štyria,
po 3 rokoch ôsmi, po 4 rokoch šestnásti, po
5 rokoch 32..., po 33 rokoch 8 miliárd a 590
miliónov. Skrátka počas jednej generácie by
bolo teoreticky možné získať všetkých ľudí na
svete pre Krista. Získať Slovensko pre Krista
by trvalo teoreticky o 10 rokov menej, teda
23 rokov. Je to nemožné? Z ľudského pohľadu
áno. Ale pozor! Hneď v ďalšom verši sa píše:
„Ajhľa, ja som s vami až do konca sveta.“ Pán
Ježiš sľúbil, že On bude pri tom s nami. A či je
Jemu niečo nemožné?
Príkazom, ktorý Kristova cirkev z celého Božieho slova najmenej rešpektuje, je
misijný príkaz Pána Ježiša. V tomto príkaze
vidíme učenícky prístup ku evanjelizácii. Získam jednotlivca, venujem sa mu, aby aj on
mohol získavať iných. A potom sa zasa osobne venujem ďalšiemu človeku.
O čom snívame v Detskej misii? Za čo
sa modlíme? Čo sú naše úprimné túžby? Túžime, aby evanjelizačná práca medzi deťmi na

Slovensku rástla. Prajeme si, aby cez Kluby
Dobrej zvesti boli deti pravidelne vyučované
Božiemu slovu. Túžime po tom, aby v každom
kraji mohol byť pracovník DM, ktorý by zborom pomáhal v ich službe s deťmi a zároveň
by v spolupráci s jednotlivými zbormi evanjelizoval ďalšie deti.
Prosíme, milá sestra, milý brat, pridaj
sa k nám v napĺňaní tohto sna. Modli sa
spolu s nami. Pridaj sa ku spolupráci. Čím viac
nás bude, tým väčší dosah budeme mať na
deti vôkol nás. Lebo každé jedno je pre nášho
nebeského Otca dôležité (Matúš 18, 14).
M. Fraňo

VÝNIMOČNÁ KNIHA

Najmocnejšia kniha je príbeh o troch
deťoch Marekovi, Danielovi a Ester, ktoré
dostanú v škole úlohu – vypracovať projekt o
knihách a kníhtlači. Dozvedajú sa pri tom o
prvej tlačenej knihe, o bestselleri, ktorý je ním
doteraz, o najmocnejšej knihe – Biblii. Nechápu, čo je na nej také výnimočné? Vyberú sa do
knižnice a tiež k farárovi. Zisťujú prečo je taká
hrubá a hlavne to, čím je výnimočná. Pátrajú
po tom, ako si môžu byť istí, že je pravdivá.
Zisťujú, že Boh, ktorý stvoril svet, dal tebe a
mne túto knihu, aby sme Ho mohli spoznať,
rozhodnúť sa Ho poslúchať a aby sme sa dozvedeli, ako s Ním môžeme žiť večne.
„Lebo nie je to prázdne slovo, ktoré sa vás
netýka, ale je to váš život...“
5. Mojžišova 32, 47
Fascinujúci príbeh o Božom slove pre
deti na webe www.hladajanajdi.sk.
J. Pankuchová
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OSTRÉ BOŽIE SLOVO

UŽ ČOSKORO...

„Nevyznám sa v sebe samom...“ alebo
„Neviem, čo je správne...“ sú časté vety
dnešnej mladej generácie. Majú prístup k neobmedzenému množstvu informácií a názorov
na internete a každý je iný a protirečí tomu
druhému názoru. Chvíľu sú presvedčení o jednom a o pár dní sa ich názor zmení. Veľakrát
sú to veci morálky, čo je správne a čo nie.

Milí bratia, milé sestry, milí priatelia
Detskej misie, srdečne vás pozývame na
Celoslovenskú konferenciu Detskej misie
s témou:

Spomínam si, ako som pred 6 rokmi čítal túto časť Biblie: „Veď Božie slovo je živé
a účinné, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný
meč. Preniká až po oddelenie duše od ducha
a kĺbov od špiku a rozsudzuje túžby a úmysly
srdca.“ Žid 4, 12 Zastavil som sa pri ňom a
uvedomil som si, ako je veľmi dôležité uveriť tomu, čo sa tu píše. Ako je veľmi dôležité
pre teba, ako učiteľa Biblie, aby si nechal Božie slovo, resp. Boha samotného rozsudzovať
túžby a úmysly tvojho srdca.
Ak sa toto stane skutočnosťou v tvojom
živote, si pripravený učiť Božie slovo aj
mladú generáciu. Pretože mladá generácia
potrebuje počuť nemenné Božie slovo, ktoré
má moc správne rozsúdiť ich túžby a úmysly. Ale ak je to pre teba len informácia, ktorá
nie je realitou v tvojom živote, tak ťa mladá
generácia nebude počúvať. Ak Božie slovo je
pre teba živé, budeš ho vedieť aj živo vyučovať. Ak je Božie slovo pre teba účinné, budeš
ho vedieť aj účinne aplikovať do životov mladých. Ak Božie slovo rozsudzuje tvoje túžby
a úmysly srdca, budeš ho vedieť vyučovať
tak, aby rozsudzovalo túžby a úmysly srdca
aj tých, ktorí ťa počúvajú. Ak Božie slovo premieňa teba, tak cez teba bude premieňať aj
okolie. Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu
v spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý
a pripravený na každé dobré dielo. 2Tim 3, 16
– 17. Modlím sa, aby Božie slovo a evanjelium
premieňalo nás a cez nás naše okolie.
D. Spodniak

„Urobím ťa pre tento ľud pevným
bronzovým múrom...“
Na konferencii si budeme študovať
jedného z prorokov a hľadať odpovede
na otázky: Ako byť v tomto svete, ktorý sa
stále viac vzďaľuje od kresťanských hodnôt,
pevným a nenechať sa odradiť od zvestovania evanjelia? Deti a dorastenci v našej krajine
veľmi potrebujú Spasiteľa. Bez počutia evanjelia sa o Ňom nedozvedia. Ako byť vytrvalým
a smelým v jeho zvestovaní aj keď doba a spoločnosť, v ktorej žijeme, tomu nepraje?
Okrem biblického štúdia vás čakajú semináre na témy: práca s mladými, správne
zameranie života, dosah kresťanskej škôlky a
školy na okolie.
Na konferencii bude možnosť zakúpiť
si 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 spoločného uctievania nášho Boha a
čas vzájomného spoločenstva.
Konferencia bude v termíne 26. – 28.
októbra v Banskej Bystrici na Strednej
odbornej škole Pod Bánošom 80. Program
konferencie sa začína v piatok večerou a končí
v nedeľu obedom.
Cena konferencie je 50 Eur. Podrobnejšie
informácie nájdete v pozvánke na konferenciu
– zadná strana obálky Informačného listu.
Súčasťou prihlasovacieho formulára je
aj otázka, ktorým prorokom sa budeme
zaoberať. Viete, kde sa píše, že prorok bude
vo svojom ľude ako bronzový múr? Správne
odpovede budú zlosovateľné a výherca si bude
môcť vybrať literatúru v hodnote 20 Eur.
Tešia sa na vás pracovníci Detskej misie!
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