Na cestách s evangeliem

DĚTSKÁ MISIE

„Děti potřebují evangelium, celé evangelium, ne ředěné evangelium; měly by jej slyšet, a když jsou
vyučovány Duchem Božím, jsou schopny jej přijmout stejně jako dospělí lidé”
Charles Spurgeon
„Jestliže jsme nezačali vyučovat děti předtím, než začaly chodit na střední školu, je už příliš pozdě.
Když tyto děti nebudeme vyučovat, když mají 5, 6, 7, 8 let, ztratíme celou generaci.“
Josh McDowell, světově uznávaný evangelista a spisovatel

Podle posledního sčítání obyvatel v roce 2001 žilo v České republice 10.292.933 lidí, z toho 1.694.812
dětí ve věku do 14 let. Z výsledků sčítání se také můžeme dozvědět, že z této skupiny dětí mělo jen
318.363 dětí v příslušné kolonce vyplněno nějaké náboženské vyznání. To je jen necelých 20%. Nechci
se pouštět do složitých analýz, ke kterým nemám kompetenci ani dostatek údajů, ale přesto z výše
uvedených čísel usuzuji, že drtivá většina dětí v České republice dnes vyrůstá bez Boha. Již od útlého
věku se tyto děti setkávají s nejrůznějšími negativními vlivy dnešní společnosti – se všudypřítomnou
reklamou, konzumním způsobem života, rozpadajícími se rodinami, šikanou, okultismem, pornografií
a dalšími. Jako věřící lidé bychom si mohli položit otázku: „Setkají se ve svém životě také
s evangeliem?“ A když ano, bude to až ve věku, kdy budou o všem pochybovat a kdy budou mít za
sebou celou řadu zklamání a životních pádů? Bez dobrých biblických základů a opravdového vztahu
s Bohem nejsou děti připravené čelit všemu, s čím se ve svém životě setkají.
Děti jsou blízko Božímu srdci a jsem přesvědčen o tom, že se Bůh mimořádně zajímá o jejich duchovní
blaho. I psané Boží slovo věnuje dětem a jejich spasení velikou pozornost. Není bez zajímavosti, že
známé podobenství z 18. kapitoly Matoušova evangelia o ztracené ovci, kterou dobrý pastýř hledá,
aby ji zachránil, bylo vyřčeno právě v souvislosti s dětmi.

Co je Dětská misie
Již více než 70 let si Bůh používá Dětskou misii (originální anglický název Child Evangelism Fellowship®
- CEF) k tomu, aby doručil poselství o své lásce a záchraně v Pánu Ježíši Kristu k dětem po celém
světě. Dětská misie je biblicky orientovaná celosvětová organizace, která prostřednictvím
znovuzrozených křesťanů naplňuje tři základní cíle:
1. Přinést evangelium dětem, které jej dosud neslyšely,
2. utvrzovat je ve víře pravidelným vyučováním Božího slova,
3. začlenit je do nejbližšího církevního sboru na biblických základech.

CEF byla založena Jesse Irvinem Overholtzerem v roce 1937. Jesse vyrůstal ve věřící rodině.
Když byl ve svých dvanácti letech Božím slovem obviněn z hříchu a hledal pomoc u své
matky, uslyšel jen strohou odpověď: „jsi na to ještě moc malý.“ Až při studiích na koleji slyšel
znovu evangelium a přijal Krista jako svého Spasitele. Později, když už byl pastorem, četl
v jednom kázání Charlese Spurgeona větu: „Dítě ve věku pěti let, které je dobře vyučováno,
může opravdově uvěřit a být znovuzrozeno stejně jako dospělý.“ Pán Bůh si toto prohlášení
v životě pastora Overholtzera použil a ve věku 60 let jej vedl k založení CEF. Jeho obětavá
služba postupně dorostla v největší světovou evangelizační společnost se zaměřením na děti.
Činnost DM ve světě
Dnes má CEF ve 165 zemích světa 2.700 placených pracovníků, kteří spolu s více než 50.000
dobrovolnými spolupracovníky osloví každoročně evangeliem asi 8.000.000 dětí. Dětská
misie má několik typů programů, ale těmi nejdůležitějšími jsou 5denní kluby a Kluby dobré

naděje, které jsou organizovány po celém světě. Jsou to zhruba hodinové programy, které
oslovují děti evangeliem uzpůsobeným jejich věku a sděleným v jejich prostředí (na sídlištích,
hřištích, v bytech, školách nebo veřejných prostorách). Tyto aktivity doplňuje služba
korespondenčních kurzů a letních táborů. Dětská misie rovněž vydává množství literatury
a pomůcek pro vyučování dětí a to celkem v 90 jazycích. Přestože DM při výrobě materiálů
pro učitele sleduje nové trendy, celé generace křesťanů po celém světě má DM spojenou
s vystřihovacími obrázky na flanelových tabulích, které se mimochodem stále vydávají.
Nedílnou součástí služby DM je příprava učitelů. Propracovanou metodiku mají zejména
kurzy „Efektivní vyučování dětí“ (EVD), které v několika stupních připravují učitele na
evangelizační programy, pravidelné vyučování a pastoraci dětí a dorostenců. Pro pracovníky,
kteří obdrželi od Boha povolání ke službě dětem ve větší míře, než je vyučování v nedělní
škole nebo klubu, DM pořádá tříměsíční Vzdělávací a výcvikový institut (Children’s Ministry
Leadership Course), který rovněž úspěšné studenty kvalifikuje pro práci v DM na plný úvazek.
DM v České republice
V období totality nebylo možné službu DM oficiálně registrovat, ale navzdory nebezpečí ze
strany státních úřadů misionáři CEF dováželi ze zahraničí materiály pro vyučování dětí
a v omezené míře také školili pracovníky. Mnozí zejména starší bratři a sestry si jistě
vzpomenou na jména Mildred Droppové, Trudy Kuhlmanové, Marthy Heidingerové, Samuele
Doherthyho a dalších. Od roku 1991 je DM oficiálně registrovaná jako občanské sdružení
a svou činnost rozvíjí ve spolupráci s mnoha protestantskými církvemi v naší zemi.
V současné době zaměstnává 8 pracovníků (4 manželské páry) na plný nebo částečný úvazek.
Martina a Ľubomír Čermákovi slouží jako místní
koordinátoři služby na Novojičínsku, Petr a Olga
Kohoutovi vykonávají obdobnou službu na Liberecku.
Karel a Katka Moškořovi již 18 let vedou klub ve svém
bytě, kromě něj pořádají letní aktivity ve Frýdku,
tábory DM, koordinují korespondenční kurzy a Katka
Moškořová má na starosti distribuci literatury
v centru DM v Příboře. Manželé Šikulovi byli pověřeni
vedením a rozvojem služby v ČR, Zbyšek se rovněž
stará o vydávání nových titulů a Renáta vede
administrativu Národního úřadu.
Můžete se zapojit
I v ČR se služba DM opírá o velké množství
dobrovolných spolupracovníků. Od roku 1991 kurzy
EVD prošlo téměř 1100 učitelů a mnozí z nich vedou
kluby dobré naděje. Další spolupracovníci učí na
kurzech, věrně slouží skrze korespondenční kurzy,
jsou dobrými instruktory na táborech, pomáhají jako
letní misionáři, překládají a slouží Pánu při celé řadě
dalších nezbytných činností. Do týmu DM počítáme
i ty, kteří naši službu nesou na modlitbách a rovněž
ty, bez jejichž finanční obětavosti by nebyla možná
(DM je financována z darů věřících). Jestliže se chcete
stát našimi spolupracovníky ať už v přímé práci, na
modlitbách, nebo jako dárci, napište nám nebo
zavolejte. Rádi Vám dáme podrobnější informace.

„A život věčný je v tom, že poznají
tebe, jediného pravého Boha a toho,
kterého jsi poslal, Ježíše Krista.“
Jan 17,3

