
„Usiluj o to, aby 
ses před Bohem 

osvědčil jako dělník, 
který se nemá zač 

stydět, protože 
správně zvěstuje 

slovo pravdy.“
2. Timoteovi 2, 15

NA POMOC EVANGELIZACE DĚTÍ

Intenzivní 
kurz pro 

pracovníky 
s  dětmi

CEF (Dětská misie) naplňuje tři základní cíle:

  OSLOVIT chlapce a dívky evangeliem Pána Ježíše 

Krista,

  VYUČOVAT je z Božího slova, pečovat o jejich 

duchovní růst a

 ZAČLENIT je do živého společenství věřících lidí. 

Vize
  KAŽDÉ DÍTĚ - v roce 2018 Dětská misie oslovila 

evangeliem více než 25 milionů dětí. Modlíme se, aby 

mělo každé dítě alespoň jednou v životě příležitost 

slyšet tuto dobrou zprávu, která mění životy.

  KAŽDÝ NÁROD - služba Dětské misie je ve více než 

190 zemích. Modlíme se, aby byla silná národní služba 

ustavena ve všech zemích světa.

  KAŽDÝ DEN - naší modlitbou je nejen to, aby děti 

slyšely evangelium, ale aby milovaly Pána a chtěly s 

ním trávit čas každý den.

Počet míst je omezen. Prosíme, co nejdříve vyplňte přihlášku 

a odešlete národnímu řediteli ve vaší zemi. Vyplněná přihláška 

nezaručuje místo na kurzu. 

S žádostí o přihlášku nám pošlete své svědectví a vaši představu, 

jak vám tento kurz pomůže ve službě mezi dětmi. 

Svědectví
„Přijal jsem od Boha povolání k práci s dětmi, ale tento kurz mne 

motivoval a pomohl ujasnit toto povolání. Osvojil jsem si také 

metody, teorii a ,nástroje‘ pro práci ...“

„V průběhu kurzu jsem se naučila něco, co jsem od té doby 

uplatňovala ve své praktické službě: ,Udělej to nejlepší, co 

můžeš, a Bůh udělá zbytek!‘ “

„Na teologických studiích jsem si osvojil mnoho teorie, ale tady 

jsem se naučil jít dál a uvést teorii do praxe, mluvit s dětmi na 

jejich úrovni a povzbudit jiné, aby se i oni zapojili do služby mezi 

dětmi.“

PŘIHLÁŠENÍ CHILD EVANGELISM FELLOWSHIP

(IKPD)



PODMÍNKY PŘIJETÍ VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

IKPD se uskuteční ve školicím středisku CEF v Rumunsku:

https://ameccef.com/centrul-de-instruire-training-centre/

IKPD je 12týdenní tréninkový kurz. Denně, od pondělí do 

pátku, je vyučováno šest 45minutových lekcí. Součástí kurzu je 

praktický týden v terénu pod dohledem zkušeného instruktora.

Dostatek času je vyhrazen pro studium, úkoly a odpočinek. 

Učitelé jsou připraveni poradit při studiu i v osobním životě.

Připravte se na evangelizaci a vyučování dětí, vybudování živé 

a silné služby, povzbuzování a výcvik dalších služebníků, péči 

o váš duchovní život a jeho zachování. V programu kurzu jsou 

zastoupeny mimo jiné tyto předměty:

 Biblické základy evangelizace dětí

 Evangelizace dnešních dětí

 Pomoc místnímu sboru oslovit děti v okolí

 Fáze vývoje dítěte

 Inovativní postupy při oslovení a vyučování dětí 

 Vyučování biblické lekce

 Problémy dětí v dnešním světě

 Zahájení, ustavení a budování služby mezi dětmi

 Školení učitelů

 Práce s mladším dorostem

 znovuzrození a úsilí o posvěcený křesťanský život

 souhlas s „Vyznáním víry CEF“ (viz www.detskamisie.cz)

 dobrá znalost Bible a základní zkušenosti s evangelizací

 aktivní služba mezi dětmi

 schopnosti vést jiné ve službě

 uhrazení ceny kurzu

  křesťanům, kteří se zajímají o evangelizaci dětí 

a jejich duchovní růst;

  těm, kteří se cítí povoláni ke službě na plný úvazek 

v Dětské misii;

  misionářům nebo kandidátům, kteří se zajímají 

o evangelizaci dětí a o školení učitelů pro tuto službu;

  studentům biblických škol, kteří chtějí doplnit své vzdělání 

intenzivním kurzem v oblasti evangelizace dětí.

ní, ustavení 





„…aby Boží člověk byl náležitě připraven 
ke každému dobrému činu.“

2. Timoteovi 3, 17

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Pro více informací kontaktujte:
- národního ředitele DM ve vaší zemi:  sikula@detskamisie.cz

- administrátora kurzu (v angličtině): 

  edadmin@cefeurope.org | www.cefeuropetraining.org

IKPD je určen:


