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Proč zvěstovat
evangelium dětem
Na srbsko-chorvatské hranici
Materiály DM v Jižním Súdánu
Nápady pro učitele
Výstup na vrchol
- nový táborový program

25 let Dětské misie

o dětské misii

Co je Dětská misie
Dětská misie je součástí světové
organizace Child Evangelism
Fellowship , která působí ve 196
zemích světa. Svým působením je
největší dětskou misijní organizací
na světě. Cílem Dětské misie je
oslovit evangeliem ty děti, které ho
nikdy předtím neslyšely, pomoci jim
v duchovním růstu a pomoci jim
najít místní sbor, kde by mohly dále
duchovně růst. Tyto cíle naplňuje
pomocí následující služby:

®

Přímá práce s dětmi
Kluby dobré zprávy
Pravidelná týdenní setkání dětí
během školního roku. Děti se učí
biblické příběhy, verše, zpívají písně,
povídají si o misii, hrají hry…
5-denní kluby
Letní evangelizační kluby pro
děti venku v jejich bezprostřední
blízkosti probíhající obvykle 5 dní
za sebou. Jednoduchý hodinový program, který má za cíl seznámit děti
se zvěstí evangelia.
Korespondenční kurzy
Pomocí jednoduchých lekcí na
pokračování se může dítě seznámit se
zvěstí evangelia formou pošty došlé
přímo k němu domů. DM má k dispozici celkem 39 lekcí ve 4 kurzech.

evangelium a ukázat křesťanský život
v praxi.

lekcí, misijních příběhů a praktických
lekcí s aplikacemi pro dnešní děti.

Jednorázové evangelizační akce
Různé jednorázové akce jako jsou
např. Den dětí, výlety, svátky, narozeniny jsou využívány k tomu, aby
děti mohly uslyšet zvěst evangelia.

Podpora
modlitebního úsilí

Pomoc v přímé
práci s dětmi
• Pomocí kurzů „Efektivní vyučování dětí – stupeň 1, 2, 3“ (v rozsahu cca 30 hodin o evangelizaci
a duchovním růstu dětí).
• Uspořádáním seminářů,
workshopů, konferencí DM.
• Uspořádáním jednodenních či
vícedenních školení dle požadavků učitelů – od předškolních dětí
po dorost, vzdělávání učitelů,
rodičů…

Vydávání literatury
Literatura pro děti a učitele dětí se
systematickým vyučováním z většiny
známých biblických příběhů ze Starého a Nového zákona, věroučných

• Zakládání malých modlitebních
skupinek dospělých a dětí.
• Zveřejňování modlitebních
námětů za děti a učitele na webu
www.detskamisie.cz.
• Zasílání modlitebních dopisů
jednotlivých pracovníků DM
s aktuálními informacemi o činnosti a modlitebními potřebami.
Dětská misie je členem Evangelikální aliance a spolupracuje s mnoha
registrovanými církvemi a samostatnými sbory na území České republiky
a v zahraničí. DM aktivně spolupracuje a vítá činnost organizací: AWANA,
Samuel, Biblická práce pro děti, Tim
2,2, TWR, KPK, BTM, Wycliffovi
překladatelé Bible, redakce časopisu
Kroky. Spolupracuje se stovkami
jednotlivých křesťanů z církve Pána
Ježíše Krista.

Tábory dobré naděje
Letní týdenní tábory nabízené především dětem z klubů a korespondenčních kurzů. Cílem je zvěstovat

Evropská Dětská misie (European Child Evangelism Fellowship®)
www.cefeurope.com

Světová Dětská misie (Child Evangelism Fellowship®)
www.cefonline.com

Dětská misie v České republice
www.detskamisie.cz
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úvodník

Milí čtenáři,
držíte v rukou (nebo čtete na
monitoru) první letošní číslo
Zpravodaje Dětské misie. Ti
z vás, kteří drží v rukou tištěnou
verzi, na první pohled vidí rozdíl
– nový Zpravodaj je tištěný
barevně. O této změně jsme delší
dobu uvažovali a definitivně nás
přesvědčila kalkulace výroby
Zpravodaje. Když jsme zjistili, že
v celkových nákladech je rozdíl
mezi dvoubarevným a plnobarevným tiskem zanedbatelný, rozhodli jsme se, že vám
umožníme prohlížet si všechny
fotografie v plných barvách.
Věříme, že tuto změnu uvítáte
a že teď budete Zpravodaj číst
s větší chutí.
Uplynulý rok byl pro většinu
Evropy zvláštním rokem. Evropa
byla svědkem pohybu lidí, který
v posledních desetiletích neměl
obdoby. Jako její obyvatelé
stojíme před novými výzvami,
hledáme odpovědi na úplně nové
otázky a možná se i trochu začínáme obávat věcí, kterých jsme
se dříve nebáli. Ve všech těchto
změnách se ale můžeme s plnou
důvěrou opřít o tři jistoty:
1) Náš Bůh a jeho slovo se
nemění

2) On má všelikou moc na
nebi i na Zemi
3) Bůh má připravený úžasný
a dokonalý plán pro náš život
Žádná krize, migrační nebo
jiná, na těchto třech věcech
nemůže nic změnit. Jak je úžasné
být ve službě tak velikého a mocného Pána!
Za uplynulým rokem jsme se
v lednu ohlíželi také s týmem
Dětské misie. Nepotkaly nás jen
věci radostné, ale my jsme se při
našem ohlédnutí zaměřili na to
dobré, co nám Bůh ze své milosti
dal.
A bylo toho opravdu mnoho.
Vzpomínali jsme na děti, které
jsme v průběhu roku potkávali
a zvláště na děti, které jsme
v pastoračních rozhovorech
vedli ke Kristu. Přemýšleli jsme
o tom, co dělají studenti, které
jsme vyučovali na seminářích,
kurzech a na Institutu Dětské
misie v Rumunsku. Na mysli
nám vytanula mnohá setkání
s lidmi z České republiky nebo
jiných zemí, se kterými jsme
se mohli navzájem povzbudit
ve službě mezi dětmi. Probírali
jsme se novými tituly literatury,
které jsme vydali a modlili jsme
se za to, aby tato literatura dobře
posloužila mnohým dětem a uči-

telům. V čerstvé paměti jsme
měli vánoční programy na školách. Jen v tomto krátkém období
před Štědrým dnem jsme oslovili
více než 1300 dětí. Také jsme
pociťovali opravdovou vděčnost
za to, že Pán Bůh naklonil srdce
mnoha ochotných dárců, kteří
v loňském roce podpořili naši
službu.
Těšíme se na to, co je před
námi v tomto roce. A těšíme se
také na spolupráci s vámi. I vy
jste součástí úžasného díla mezi
dětmi a my vám za to děkujeme.
V letošním roce uplyne 25 let
ode dne, kdy byla služba DM
oficiálně registrovaná v tehdejší
České a Slovenské Federativní Republice. Budeme trochu
vzpomínat, ale budeme se také
dívat dopředu. Jak povzbuzující
je verš, který jsme učili děti na
loňském táboře:
„Neboť to, co s vámi zamýšlím,
znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji,
nikoli o zlu: chci vám dát naději
do budoucnosti.“ (Jr 29, 11)
Přeji vám, aby vás toto slovo
posilovalo v celém roce 2016.
Zbyšek Šikula
národní ředitel DM v ČR
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Šťastný
nový rok!
Požehnaný nový rok!
Radostný nový rok! Všechno
nejlepší v novém roce!
Když vymýšlíme novoroční
přání, často to ukazuje také
něco o nás. Co vlastně chceme
druhým přát? Samozřejmě,
našim blízkým přejeme jenom
to dobré. Ale takové přání může
zůstat docela povrchní, protože
dobře víme, že nikoho z nás
nečekají jenom příjemné věci.
Co bychom tedy vlastně měli
našim blízkým přát a o co sami
usilovat? Myslím, že si můžeme
vzít příklad z krále Saula
a Davida.
V šestnácté kapitole první
knihy Samuelovy čteme, jak
Hospodinův duch odstoupil
od Saula. A to mělo okamžité následky. Pocítil to Saul
a poznali to také jeho služebníci.
Jak na to Saulovi služebníci
reagovali? Co přáli Saulovi?
„Ať náš pán poručí svým
služebníkům, kteří jsou před
ním, aby vyhledali někoho, kdo
umí hrát na citeru. Bude na ni
hrát, kdykoli na tebe dolehne zlý
duch od Boha, a bude ti dobře.“
(1S 16,16b)
Ať je ti dobře! Saulovi
služebníci jasně viděli, že král se
trápí. Mělo to dopad na ně i celé
království, a tak si přáli, aby byl
pokoj, aby králi zase bylo dobře
a všechno bylo v pořádku.
Co pro to udělali? Začali
hledat někoho, komu je dobře.
Tak si jeden ze služebníků
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vzpomněl na Davida a velmi ho
chválí. Vyjmenoval celou řadu
předností a na konec jako to
nejlepší: „je s ním Hospodin.“
(16,18b) Tak povolali Davida.
Jenže netrvalo dlouho a David
znovu hrál u Saula. Saul se
pokusil ve vzteku Davida zabít,
a když se to nepovedlo, začal se
Davida bát a rychle ho odstranil
ze své blízkosti. (18,13) David
se nechoval nijak špatně. Co na
něm bylo tak provokujícího? To,
že „s ním byl Hospodin, kdežto
od Saula odstoupil.“ (18,12)
Myslím, že lidé ze světa jsou
na tom podobně jako Saul.
Zavrhli Boha a Boží duch je
opustil. Proto hledají cokoli, aby
se měli zase dobře. Ztratili Boží
blízkost, a tak hledají jakoukoli
náhradu. Mají spoustu problémů a hledají způsob, jak si
ulevit, aby jim bylo dobře. O to
usilují ve svých vztazích, zábavě,
bohatství. Mít se dobře.

u nás. Bůh nám dá své požehnání. Bůh bude s námi. A Boží
blízkost bude pro lidi okolo nás
přitažlivá. Budeme jim moci
posloužit, právě proto, že Bůh
bude s námi.
Ale náhle přichází do Davidova života zlom. David se přestal
mít dobře. Saul jej vyhnal,
protože Bůh byl s Davidem.
Najednou se ta stejná skutečnost
stala provokující a nepřátelskou.
To, čím David sloužil, bylo
odmítnuto, protože Saul odmítl
Hospodina. Saul odstranil
Davida ze své blízkosti. A pro
Davida začalo dlouhé a obtížné
období. Přesto je to David, který
vyznává: „Vždyť se mnou jsi ty.“
(Žalm 23,4)

Je příjemné, když Bůh dá
a můžeme se mít dobře. Ale
i David nám připomíná, že je
zde něco důležitějšího. Něco
lepšího, co si můžeme přát
Jak na tom budeme my
pro sebe i své blízké. Ať je Bůh
v tomto roce? Budeme se mít
s tebou! Možná to zní jako
dobře? Kdybychom četli jenom
podobná fráze, nebo klišé,
začátek Davidova příběhu, mohjako „měj se dobře“. Přesto je
li bychom se domnívat, že ano.
takové přání tím nejlepším, co si
Dostal se na královský palác.
můžeme přát.
Jeho hudba pomáhala králi. Král
Daniel Fér
si jej oblíbil. Přemohl Goliáše.
Stal se oblíbeným a slavným
pracovník DM v oblasti
multimédií
mezi lidem. A může to tak být

vyučování

Proč děti vyučujeme evangeliu?
děti jsou schopné pochopit spásný čin Ježíše na kříži! Když Ježíš
říká: „Nechte děti přicházet ke
mně, nebraňte jim, neboť takovým
patří království Boží“ (Mk 10,14),
navazuje na to, co bylo uvedeno
ve Starém zákoně a potvrzuje, že
děti mohou rozumět duchovnímu
obsahu již v raném věku!
V současné době se i mnozí
křesťané ptají, zda je opravdu
nutné, abychom už v dětském
věku slyšeli o tom, že Ježíš je
Spasitelem. Proč vlastně učíme
děti evangeliu?
1. Děti jsou hříšníci
Uveďme snad ten nejchoulostivější důvod na samém začátku.
Král David v tom měl úplně
jasno: „Vždyť nesu vinu už od
narození, hříšný jsem od svého
početí.“ (Ž 51,7 – B21). Žádné
dítě se nemusí hříšnému jednání
učit, vychází z jeho nitra! Vlastní
podstata faktu, že jsme hříšníci
od prvního dne života, je pochopitelně něco jiného, než uvědomování si tohoto stavu, to se
objevuje postupně. Některé děti
to prožijí dříve, jiné později. Děti
se pak s tímto vědomím často
potýkají: „Dělám tolik věcí špatně
a nejsem schopen být poslušný“.
Jaká je to úleva, když děti poznají
Ježíše jako Spasitele!
2. Děti jsou duchovně
nesmírně vnímavé
Důležitý svátek Pesach každoročně začínal otázku dítěte: „Co
pro vás tato služba znamená?“ (Ex
12,26). Poučné pokyny nemohou
být dostatečně oceněny! Velikonoční příběh i další pasáže ze
Starého zákona ukazují na to, že

3. Dětí přijímají evangelium
Zmínky o tom najdeme
v Novém zákoně, i když není
uveden věk dětí:
„Od dětství znáš svatá Písma,
která ti mohou dát moudrost ke
spasení, a to vírou v Krista Ježíše.“
(2 Tm 3,15) „Napsal jsem vám,
děti, že jste poznali Otce. Napsal
jsem vám, otcové, že jste poznali
toho, který jest od počátku. Napsal
jsem vám, mládenci, že jste silní
a slovo Boží ve vás zůstává, a tak
jste zvítězili nad Zlým.“ (1 J 2,14)
Poslední statistiky ukazují, že
asi polovina dnešních věřících
uvěřila v dětském věku. To platí
zejména pro ty, kteří později v církvi převzali odpovědnost
a naplňují poslání Ježíše Krista!
4. Bůh chce být oslavován
dětmi
Proč Ježíš mnohé lidi zachraňuje už v dětském věku? Nedávají
nám odpověď jeho vlastní slova?
„Nikdy jste nečetli: ‚Z úst nemluvňátek a kojenců připravil sis
chválu?‘“ (Mt 21,16)
Děti nejsou jen budoucí Boží
ctitelé; už jako děti mohou Pána
opravdově chválit!
5. Ježíš si používá děti
V Boží ruce jsou děti účinnými nástroji při šíření evangelia.
„Bůh si je často používá, když
jsou dospělí lidé nebo celý svět

dospělých porušený a hluchý na
jeho volání“ (citát ze Slovníku
misijní teologie z r. 2007, str 46).
Příkladem toho je mladá dívka,
která Naamánovi řekla o Bohu
Izraele. To nakonec přivedlo
velitele ke spasitelnému poznání
Boha (2Kr 5,15). Vlády některých zemí stále více znesnadňují
oslovování dětí evangeliem. Naši
pracovníci proto vyučují a připravují děti a dorostence, kteří jsou
silní ve víře, k předávání evangelia jejich vrstevníkům. Někdy je
Velké poslání uskutečnitelné jen
s pomocí dětí!
6. Děti jsou největším
a nejplodnějším misijním
polem
Potřebujeme „znovuobjevit
děti v misii“ (tamtéž, str. 47). Na
jedné straně jsou děti největší
skupinou neoslovených lidí. Děti
tvoří asi třetinu světové populace! Na druhé straně jsou děti
nejplodnějším misijním polem.
Žádná věková skupina není více
otevřená evangeliu! Již ve věku
13 let je v každém člověku víceméně utvořen jeho světový názor.
Pokud děti do té doby nepřijdou
do styku s evangeliem, tato
záležitost je pro ně uzavřená. Ze
strategického hlediska je opravdu
nutné oslovit lidi před touto
věkovou hranicí, a to i přesto, že
to ihned nepřinese ovoce víry.
Pozitivní zkušenost s evangeliem v dětství bývá po mnoho let
důležitým referenčním bodem.
Přinést evangelium dětem
bylo vždy správné a možná, že
to nebylo nikdy naléhavější, než
dnes!
Gerd-Walter Buskies
evropský ředitel Dětské misie
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Literatura DM
v arabštině
Na podzim loňského roku
vydala evropská Dětská misie
velké množství výtisků Evangelia Lukáše v arabštině a nabídla
je všem pracovníkům, kteří se
setkávají nebo pracují s arabsky
mluvícími lidmi (komunity
ve větších městech, migranti
apod.). 200 výtisků dorazilo
také do ČR a jsme rádi, že
jsme je mohli přeposlat na tři
místa – křesťanům, kteří byli na
misijním výjezdu na srbskochorvatské hranici, bratru,
který dlouhodobě misijně slouží
na Sicílii a Středisku křesťanské pomoci, které provozuje
Diakonie ECM v Praze-Horních
Počernicích.
Přečtěte si svědectví bratra
Romana Hoty z Křesťanského
sdružení Tesalonika v Bruntále,
který strávil týden na srbskochorvatské hranici:
„V říjnu jsem se zúčastnil
misijního výjezdu na srbskochorvatský hraniční přechod
Berkasovo-Bapska. Cílem
dvanáctičlenného týmu bylo
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sloužit uprchlíkům a především jim nabídnout Boží slovo.
Nedaleko hraničního přechodu
jsme procházejícím migrantům
nabízeli čaj. Na zemi jsme měli
rozložená evangelia a evangelizační brožurku Dopis tobě
v různých jazycích a také zimní
oblečení.

v jiných jazycích jako kurdština,
somálština, aj. Šlo především
o zasévání, teď nezbývá, než se
modlit, aby si uprchlíci evangelium přečetli a aby jim Duch
svatý zjevil Ježíše jako jediného Spasitele a celou hloubku
evangelia.

Denně prošlo hraničním přechodem několik tisíc migrantů,
především ze Sýrie, Afganistanu,
Iránu a dalších zemí. Šly celé
rodiny, děti, staří (i na vozících
a s berlemi!), skupiny mladých mužů… Většina z nich
pospíchala a tak nebylo mnoho
příležitostí se dát s nimi do rozhovorů. Utíkají z různých důvodů, většina před válkou, někteří
však využili proudu a připojili
se za vidinou vysněného života
v Evropě. Určitě budou mezi
nimi i takoví, kteří jdou cíleně
šířit islám do Evropy. Ať jsou
Během celého týdne jsme
rozdali asi 2000 kelímků čaje, asi jejich motivy a pohnutky
jakékoli, všichni potřebuji slyšet
180 perských a 150 arabských
evangelium o Ježíši Kristu! Naše
evangelii. Kromě toho ještě
týdenní služba uprchlíkům se
po několika kusech evangelií
zdá být jen kapkou v moři, když
vezmeme v potaz ony statisíce
migrantů, kteří během posledních měsíců proudí do Evropy.
Kéž by všichni měli příležitost
obdržet Boží slovo a setkat se
s Ježíšem!“
Klíčovou součástí naši služby
byla živá hudby a chvály. Modlili jsme se, aby toto vyznávání
Božího jména a proklamace
Božího slova prolamovalo ledy
v duchovní oblasti, otevíralo srdce a uvolňovalo Boží
požehnání. Vnímali jsme, jak
se mnohým kolemjdoucím při
poslechu hudby a zpěvu alespoň
na chvíli rozzářily tváře. Někteří
se přidávali, tančili, jiní si půjčovali nástroje a hráli svou hudbu.
Za některé jsme měli dokonce
příležitost se modlit.

písecko

Setkání s Ježíšem
na školách v Písku
získaných bodů, ale také z toho,
že o Ježíši něco ví.
Možná jste vy tou babičkou,
která svým vnoučatům vypráví
o Ježíši. Nebo učitelem, který
Na téže škole v jiné třídě za
ve škole nesmí o své víře příliš
mnou spěchal hned po programluvit, ale podle možností se
mu jiný chlapec: „Zabili Ježíše
snaží. Možná vyučujete nálidé, kteří ho nenáviděli, nebo
boženství, nebo povzbuzujete
se za nás obětoval?“ Chlapci
své vlastní dítě, aby ve škole
o Ježíši vyprávěla babička a já
jsem v programu okolnosti Ježí- svědčilo. Může se stát, že se vám
šovy smrti vynechal. Ale protože bude zdát, jakoby to vše padalo
na tvrdou zem. Ale kapka
kluk už něco věděl, bylo jasné,
ke kapce, Pán Bůh si to umí
že o věcech přemýšlí a chtěl
pospojovat. Možná jsou to malé
vyzkoumat, jak to s Ježíšem
věci, ale i já, když se setkávám
bylo.
s dětmi, mohu vidět, že jsou
Jindy na jiné škole se k nám
o kousek ochotnější, o něco
hlásila skupina dětí: „Vy jste
otevřenější, protože se s Ježíkřesťané, že? My tady máme
šem nějak setkaly. A když si
taky věřícího učitele.“
Bůh může použít sochu, jistě se
A ještě jindy jsem při kvízu
neztratí ani vaše snaha. Protože
pochválil děti, protože věděly
ve službě dětem nikdy nejsme
ještě více, než jsem v programu
sami.
zmiňoval. Hned se pochlubily,
Daniel Fér
že chodí na náboženství u nich
pracovník DM v oblasti
ve škole. Měli radost nejen ze
multimédií
most, aby lidem připomínala
ukřižovaného Krista. O mnoho
let později si ji Bůh použil, aby
oslovil jednoho chlapce.
Žijeme v křesťanské Evropě. Myslím, že někdy se nám
oprávněně zdá, že už to není
pravda. Jakoby se Evropa zřekla
svých kořenů a mířila zcela
jiným směrem. Děti už neznají
křesťanské pojmy, nesetkávají se
s Ježíšem a s vírou. A přesto si
Bůh nachází k dnešním dětem
cestu, mnohdy velmi podivuhodnými způsoby.
Když jsem na jedné písecké
základní škole v rámci vánočního programu ukázal obrázek
ukřižovaného Krista, jeden
chlapec se ihned přihlásil: „To
znám, to je socha na mostě!“ Od
té chvíle jsem věděl, že chlapec
pozorně naslouchá. Najednou
se Ježíšův příběh propojil s jeho
životem. Před mnoha lety někdo
vytesal sochu a postavil ji na
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zahraniční okénko

Materiály Dětské misie slouží v Jižním Súdánu
Jižní Súdán je nejmladším
státem světa, který získal po letitých a těžkých bojích s muslimským Súdánem na severu svou
nezávislost teprve v červenci
2011. Přes dva miliony lidí bylo
zabito. Na pět miliónů muselo
opustit své domovy. Vzdělaní
lidé uprchli do ciziny, gramotnost je na velmi nízké úrovni.
Chybí infrastruktura, silnice,
železnice, elektřina. Zejména
sever země pořád ještě není
bezpečný.
Biskup místní anglikánské
církve Balmoi Bernard Oringa
požádal českou církev o pomoc
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s vyučováním pastorů. Toto
volání vyslyšel Spolek pro Jižní
Súdán a na začátku roku vyslal

do Súdánu skupinu sedmi lidí
z celé České republiky. Pracovali
jsme v oblasti Ofirika a městech

zahraniční okénko
Torit, Magwi a Nimule. Protože
je tam všude plno dětí, nevěnovali jsme se pouze vyučování
pastorů, ale také misii mezi dětmi na ulici a poprvé i vyučování
pracovníků s dětmi.
Po domluvě s biskupem jsem
byl připraven na vyučování
celkem asi třiceti pracovníků
s dětmi. Ovšem hlad místních
po vyučování mne dokonale
zaskočil. Třicet jich bylo hned
na prvním místě v Toritu. A to
nás ještě čekali pracovníci ve
dvou dalších městech. Celkem
jsem jich vyučoval asi sedmdesát. Místní s dětmi hodně a rádi
zpívají, vyprávějí jim příběhy.
Velký důraz přitom kladou na
Ježíše a jeho evangelium, a pak
také na křesťanskou morálku.
Ovšem úroveň jejich znalostí
Bible je dost rozrůzněná. Někteří Bibli vůbec nemají, protože
není dostupná. Po stovce
nových zákonů (v angličtině,
což je oficiální jazyk země) se
jen zaprášilo. Pomocné materiály, obrázky a vyučovací lekce
nemají vůbec. Proto byl velký
zájem o materiály Dětské misie,
které jsme vezli sebou a které
jsme zanechali v Toritu, Magwi
a Nimule. Jen škoda, že jich do
letadla nelze kvůli váze pobrat
víc. Budou si je muset navzájem půjčovat. Knihu beze slov
také neznají a byli za ni vděčni.
Abych mohl uspokojit zájemce, musel jsem je rozmnožit
rozstřihnutím.
Děkuji Dětské misii za podporu a poskytnutí materiálů pro
súdánskou církev. Bližší informace o naší cestě lze najít na:
http://jiznisudan.blogspot.cz/

Literatura zdarma v arabštině
Evropská Dětská misie
v souvislosti s vlnou uprchlíků
a migrantů, kteří přicházejí
do Evropy, vydala ve velkém
nákladu dvě brožurky formátu A5 v arabštině. Jednou
z nich je Evangelium Lukáše,
které je vhodné zejména pro
dospělé. Pro děti je určena
brožuru s barevnými obrázky

s názvem „Poznej Krále“, která
na šestnácti stranách popisuje
život a dílo Pána Ježíše Krista
se závěrečnou evangelizační
výzvou.
Pokud jste ve styku s lidmi,
kteří mluví a čtou arabsky,
a máte možnost jim brožury
nabídnout, můžete si o ně
napsat. Rádi vám je zdarma
pošleme.

Napsali o materiálech
Dětské misie
Vloni jsme využili táborový
program „Záhada vyřešena“.
Moc nám pomohl v přípravě
tábora. Děti bavilo být detektivy
a zkoumat. Měli jsme 27 dětí
z křesťanských rodin. Jedno dítě
se Bohu odevzdalo na táboře,
měli jsme z toho radost. Kéž
vám Pán Bůh dává další nové
nápady, aby oslovovaly dnešní
děti a přinášely mnohým užitek.

V listopadu jsem s Dětskou
misií absolvovala kurz v Brně.
Dostali jsme jako dárek
flashcard „Spasitel pro Tebe“. Byl
tam i vánoční příběh. Využila
jsem to hned na besídce a dětem
se to moc líbilo, velmi dobře na
to reagovaly. Tak jsme se rozhodli, že bychom pořídili i další,
hlavně ze SZ, který teď s dětmi
probíráme systematicky. Mám
dojem, že když jste přivezli na
Včera poštou přišlo CD
kurz EVD 1 literaturu, že jsem
(Zkouška odvahy) k přípravě
tam tyto knížky viděla, ale
tábora a děkujeme i za materiály nekoupila jsem je, protože jsem
(flanel Daniel), které jste nám
s nimi neměla osobní zkušenost.
k tomu přibalili. Bylo to milé
Můžete mi, prosím, poradit,
překvapení! Obrázky určitě
jestli máte něco takového
Pavel Fér využijeme pro menší děti.
v nabídce?
Blanka z Lutína
Děkuji! Petra z Brna
kazatel CB v Husinci
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liberecko

Inspirace pro učitele
Milí čtenáři Zpravodaje,
v Dětské misii jsme začali
Nový rok radostně. Spočítali
jsme, že náš malý český tým
oslovil s předvánočními programy více než 1300 dětí evangeliem. Efektivní je služba na
školách, která se daří misionářům na severu Moravy. Na Liberecku se s Olgou zaměřujeme na
Vánoční programy v Klubech
dobré zprávy, v nízkoprahových
centrech a při evangelizačních
akcích některých sborů. Podrobněji vám o tom píšeme v našem
modlitebním dopise.
Při tvorbě programů čerpáme
z různých zdrojů a jsme rádi,
když objevíme poutavý příběh,
nebo zajímavou hru. Dnes
vám nabízíme příběh, který
je možné použít k vyučování
nejen ve vánočním čase, ale
také na Velikonoce, nebo při
jiné příležitosti. Připojujeme
také jednoduchou hru, která je
během vyučování použitelná po
celý rok.

Tři stromy
Na vrcholu kopce rostly tři
mladé stromy. Byly velkými přáteli a vyprávěly si, který z nich
má jaké přání. První strom
řekl: „Doufám, že se jednoho
dne stanu vyřezávanou truhlicí
s pokladem, že budu plný zlata
a drahokamů a všichni uvidí
moji nádheru.“ Druhý strom
řekl: „Jednoho dne chci být
mocnou lodí. Budu převážet
krále a šlechtice. Všichni budou
v bezpečí díky mé síle.“ Nakonec třetí strom řekl: „Já chci
pořád růst, abych byl nejvyšším
stromem v lese. Když se lidé
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podívají nahoru do mých větví,
uvidí nebe a pomyslí si, jak
blízko k Bohu jsem se dostal.
Proslavím se jako nejvyšší strom
všech dob.“
Uplynula řada let. Jednou přišli na vrchol kopce
dřevorubci,všechny stromy
porazili a uložili dřevo proschnout někam do tmy. Trvalo
to dlouho. Nejsmutnější byl třetí
strom, protože už nemohl vyrůst
nejvýš a stát se slavným.
Ale pak přišel čas, kdy stromy
prožily svůj velký den. První se
dostal k tesařům a ti z něj vyrobili jesle, korýtko pro krmení
dobytka. Do těchto jeslí později
Marie uložila Božího syna, Ježíše. Strom slyšel ukolébavku, kterou zpívala Marie, viděl pastýře
a mudrce, kteří se Ježíši klaněli,
a řekl si: „Přece jen mám krásný
úkol, leží ve mně nejvzácnější
poklad na světě…“
Druhý strom použili na
stavbu člunu. Mnoho let vozil
rybáře za prací, ale jednoho dne
nastoupil do člunu zvláštní muž
- Boží Syn. Strom slyšel Ježíše
promlouvat láskyplná slova,
která nikdy předtím neslyšel.
V divoké bouři, kdy se strom
bál, že síla jeho dřeva v lodi
nevydrží, Ježíš poručil bouři:
„Utiš se!“ A bouře ustala. Tehdy
strom poznal, že veze nejmocnějšího Krále všech králů.
Ze třetího stromu byl
vyrobený kříž jako nástroj na
popravy lidí. Strom byl z toho
zoufalý. Odsouzenec nesl ten
kříž na vrchol kopce, pak toho
muže ke kříži přibili a stalo se
něco zvláštního. Z tohoto kříže
se neozývalo proklínání, ale

slova odpuštění, slova spásy
pro litujícího lotra, slova péče
o zarmoucenou matku a slova
důvěry k Nebeskému otci. Strom
poznal, že se splnilo jeho přání
a že se dostal nejblíže Bohu jak
je jen možné. Na jeho dřevě
byl ukřižován Boží syn - Ježíš.
Dodnes není žádné dřevo slavnější, než dřevo Kristova kříže.
Co myslíte děvčata a kluci,
souvisí ten příběh nějak
i s vaším životem?
Když se ti zdá, že věci ve tvém
životě nejdou tak, jak by sis přál,
věř, že Bůh má pro tebe svůj
plán. Když budeš Bohu důvěřovat, On ti dá, po čem tvé srdce
touží, ale možná trochu jinak,
podobně jako v příběhu o třech
stromech. Každý strom dostal,
co chtěl, ale ne způsobem,
který si představoval. Jaké má
Pán Bůh s námi plány, to často
dopředu nevíme. Ale víme, že
Jeho cesty jsou vždycky nejlepší.
Obrázky k příběhu jsou ke
stažení na www.detskamisie.cz
v sekci Nápady, inspirace.

Hra se smajlíky
(na uklidnění dětí, před
výkladem lekce)
My ke hře používáme větší
plyšové smajlíky, které jsme si
koupili, ale můžete si je také
vyrobit. Použijte tvrdé barevné
papíry, smajlíky nalepte na
špejle, nebo si ušijte barevné
polštářky. Každá barva vyjadřuje
jeden povel, který si děti zapamatují.
Fialová = zakřičí AHOJ!
Oranžová = zvednou ruce!
Červená = vyskočí!
Modrá = zakřičí HURÁ!
Zelená = zadupou!
Černá = ticho! (všichni mlčí)

novojičínsko
Jednotlivé smajlíky ukazujeme dětem po vysvětlení, co která barva znamená. Děti si musí jednotlivé
povely pamatovat a reagovat, když barevného smajlíka
zvedneme. Takto postupujeme několikrát dokola,
různě barvy prohazujeme, ale nakonec vždy končí
„TICHO“. A to platí po celou dobu, kdy budete mluvit.
Účelem je ztišit děti před výkladem lekce, aby se
mohly soustředit.
Petr a Olga Kohoutovi, místní pracovníci na Liberecku

Novojičínské okénko
Biblické rovnice
Asi už toho hodně víš o sčítání čísel, ale pravděpodobně
jsi ještě nikdy nepřemýšlel nad
sčítáním slov. Je to možné!
Podívej!
Dobrotivá žena + švadlena =
Dorkas
Velmi vysoká stavba + spousta
jazyků = Babylonská věž
Tak, a teď zkus sám vyřešit
tyhle slovní rovnice:
Učedník + pochybnosti =
_____________________
Malý chlapec + oběd =
_____________________
Boží Syn + dvanáct =
_____________________
Hora + hliněné desky =
_____________________
Zrzavé vlasy + dvojčata =
_____________________
Oltář + oheň z nebe =
_____________________
Prorok + rty + uhlík =
_____________________
Oslice + rozhovor =
_____________________
Koupel + nemoc =
_____________________
Obchodnice s purpurem +
obrácení = ____________

Můžete si sestavit vlastní
rovnice, které budou obsahovat
slova z lekcí, které jste vyučovali
a hru můžete použít k jejich
opakování.
(Správné odpovědi: Tomáš,
Nasycení zástupu, Učedníci,
Sinaj, Ezau, Karmel, Izajáš,
Vjezd do Jeruzaléma, Balaám,
Naamán, Lydie)

kem „B“ atd. Hráč, který je
právě na řadě a na žádnou
postavu či místo si nevzpomene,
vypadává ze hry.

Starý nebo nový

Jednoduchá hra, která dětem
pomůže zapamatovat si knihy
Bible.
Pro děti ve věku 9-náct, pro
5
a
více hráčů
Biblická abeceda
Všichni
hráči sedí v kruhu.
Tato hra vtáhne děti do přeJeden
z
hráčů
se postaví dopromýšlení o biblických postavách
střed.
Přijde
k
některému z dětí
a místech.
v kruhu, které mu položí otázku:
Pro děti ve věku 9-náct, pro 4
„Starý nebo Nový?“ Pokud
a více hráčů
hráč uprostřed kruhu řekne
Děti z vaší skupiny sesta„Starý“, dítě, u kterého stojí,
vují abecední seznam postav
musí jmenovat některou z knih
a míst z Bible (Ararat, BabyStarého zákona předtím, než
lon, Cesarea, Daniel, Efez,…).
hráč v kruhu řekne: „Napsáno
Zvolte vhodný způsob bodopro Židy.“
vání. Můžete např. odměnit 4
Pokud řekne, „Nový“, hráč
nejrychlejší časy (20, 15, 10 a 5
musí
jmenovat knihu Nového
bodů) a správnost jmen v seznazákona
předtím, než zazní:
mu (správné jméno za dva
„Napsáno pro křesťany.“ Pokud
body). Mějte po ruce biblický
slovník nebo konkordanci, abys- hráč stihne říct knihu včas, hráč
v kruhu tam zůstává, pokud ne,
te mohli ověřit správnost jmen.
jde do kruhu on.
Obměna hry:
Názvy biblických knih se
Hráči sedí v kruhu. Jeden
z hráčů začíná hru jmenováním nesmí opakovat.
biblické postavy nebo místa
Z časopisů TeachKids a knihy
začínajícího na písmenko „A“.
52 Games That Teach the Bible
Další hráč pokračuje písmenpřeložila Martina Čermáková
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akce
Milí bratři, milé sestry,
milí přátelé Dětské misie!
Srdečně vás zveme na

Slavnostní jednodenní konferenci při příležitosti

25. výročí založení Dětské misie
v Čechách a na Slovensku.
Počátky služby v obou zemích byly v letech 1991 a 1992 společné,
proto si je chceme také společně připomenout.
Konference se bude konat:

v sobotu, 5. března 2016
v kinosále Domu odborů Istropolis
v Bratislavě na Trnavském Mýtě 1.
Začátek konference je v 10:00, ukončení v 16:30.

Mezi vzácnými hosty budou:
evropský ředitel Dětské misie, bratr Gerd-Walter Buskies
ředitel pro Střední Evropu, bratr Sebastian Edelmann
br. farář Stanislav Kaczmarczyk a další významní hosté, bratři a sestry, kteří stáli u zrodu
Dětské misie v Čechách a na Slovensku. Součástí programu bude i představení knihy
bratra Josefa Kováče, zakladatele a dlouholetého ředitele Dětské misie.
Registrace na konferenci je na stránkách slovenské DM:
http://www.detskamisia.sk/event/240/slavnostna-konferencia-pri-prilezitosti-25-vyrocia-zalozenia-dm
Účastnický poplatek nebyl stanoven, bude možnost přispět dobrovolným darem.
Budeme velmi rádi, když mezi nás přijdete
a prožijete spolu s námi nádherné společenství Božích dětí.
Michal Fraňo - ředitel Dětské misie na Slovensku

12

únor 2016

Zbyšek Šikula - ředitel Dětské misie v ČR

nabízíme
Nabízíme kompletní táborové programy:
VÝSTUP NA VRCHOL

NOVINKA

Táborový program inspirovaný biblickými vrcholy: Mórija, Sinaj,
Karmel, Golgota, hora Proměnění (ve složce Bonus – hora Ararat).
300 Kč
Program obsahuje vše, co potřebujete k dobrému naplánování
a uskutečnění tábora plného prožitků s biblickými postavami.
Další táborové programy:
Rodina lidská a rodina Boží (obsahuje i příměstskou verzi)
Zkouška odvahy (biblická postava Daniele)
Hledači vzácných kamenů (biblická postava Nehemijáše)
Hrdinové věků (postavy z dějin: D. Livingstone, S. Morris,
H. Tubman, Patricia St. John, Joni Eareckson)
Záhada vyřešena (biblická postava Ježíše), Pod egyptským sluncem (biblická postava Josefa),
Královna Ester (biblická postava Ester), Rytíři víry (Boží zbroj z listu Efezským), Indiánské léto.

Učte děti o misii prostřednictvím hrdinů víry:
200 Kč

NOVINKA

WILLIAM CAREY

Když anglický obuvník William studoval mapu světa, tekly mu slzy
z očí. Uvědomoval si, že miliony dětí a dospělých na celém světě
neznají Ježíše jako svého Spasitele. Uposlechl Boží volání a odešel
na misii do Indie a mnoha lidem přinesl Bibli v jejich jazyce. V pěti
lekcích můžete učit děti o neustálé důvěře v Boha.
Další misionářské příběhy: Corrie ten Boom, Hudson Taylor,
Charles Studd, Madugu, Z Norska do Indie

Uspořádejte

Kniha pro dospělé

VELIKONOČNÍ SLAVNOST

A CO TEĎ,
PANE?

K tomu vám mohou posloužit tyto velikonoční
balíčky: Vždy pravda, Tomáš věří, Příběh jednoho
obrazu, Největší příběh, Tajemství velikonočních
vajíček, Velikonoční balíček 2002, Slíbený Spasitel
+ Největší příběh (CD).
Slavnosti můžete doplnit
velikonočními písněmi z nabídky DM:
Král na oslátku, Slyšíš zvony,
Velikonoční prozpěvování

35 Kč

Kniha popisuje těžké
období dospívání
syna.Útěky k partě
a závislosti na automatech a drogách
vedou jeho matku
k hledání vlastní cesty
k Bohu a s Bohem.

Párty pro děti jako mimořádná
příležitost k nesení evangelia
MEXICKÁ PÁRTY

60 Kč

Když se dítě dostane do zlé party nebo různých závislostí, je
to vždy těžké. Když jsou ale kolem něj lidé, kteří se za ně modlí
a přinesou mu zvěst o záchraně v Ježíši Kristu, i toto dítě může
být zachráněno. Toto prožil Dr. Petea Menjares. Balíček obsahuje
kompletní materiál k uspořádání mexické párty.
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připravujeme / za co se modlit

Připravujeme
V závěru svého dopisu Filipským apoštol Pavel nabádá křesťany:
„Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě
děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.“ (Fp 4,6)
I my máme za co děkovat, ale současně předkládáme Bohu své
žádosti. Našim úkolem není jen trpělivost v modlitbách, ale také
citlivé naslouchání, aby byly všechny naše plány podřízeny tomu,
co chce Bůh.

• přimlouváme se za letošní
Velikonoční programy na
školách, v dětských domovech, azylových centrech, …
IOT a Writers‘ Summit
• prosíme za cesty a účast Daniela Féra na instruktorském
kurzu a evropském setkání
autorů CEF
Letní služba
(pozvání na tábory)
• děkujeme Bohu za mnohá
pozvání vyučovat na táborech
• prosíme za přípravu táborů
a pětidenních klubů
Institut DM v Rumunsku
(12. 6. - 2. 9. 2016)

Kurzy EVD
• pracujeme na obnově výukových manuálů
• modlíme se za 14 účastníků běžícího kurzu EVD 1
v Oldřichovicích u Třince
• modlíme se za křesťany a sbory, které o pořádání kurzu
uvažují
Konference v Bratislavě
(5. - 6. 3. 2016)
• děkujeme Bohu za 25 let
služby v České republice a na
Slovensku
• děkujeme za vzácnou a inspirující spolupráci českého
a slovenského týmu
• prosíme za nové požehnání
do dalších let
Seminář v Praze + kurz EVD
• děkujeme Bohu za připravovaný motivační seminář
v Praze
• dlouhodobě se modlíme za
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kurz EVD 1 v hlavním městě
a rozvoj misijní služby mezi
dětmi
Velikonoční programy na
školách
• děkujeme Bohu za příležitosti
přicházet s programy do škol

• děkujeme Bohu za Karin
Roikovou z Třince, která se
připravuje na Institut
• prosíme, aby se rozhodli
i další studenti z ČR
• prosíme o moudrost pro
všechny učitele (mezi nimi
i pro Zbyška Šikulu)

podpořte nás

Společně s vámi ve službě dětem v ČR v roce 2015
PŘÍJMY
Dary z České republiky
Dary ze zahraničí
Dotace města Příbor
Ostatní příjmy

1 826 341 Kč
1 297 411 Kč
141 036 Kč
21 000 Kč
366 894 Kč

(vzdělávání, literatura, ostatní druhy služeb)

VÝDAJE
Mzdy a odvody
Propagace
Provozní výdaje
Ostatní výdaje

1 795 479 Kč
1 245 098 Kč
57 347 Kč
130 899 Kč
362 135 Kč

(vzdělávání, literatura, ostatní druhy služeb)

Ukončení sbírky pro službu dětem ve Střední Asii

Projekt na podporu služby dětem v pěti zemích Střední Asie (Kazachstán, Uzbekistán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán) byl ukončen v prosinci 2015. S vaším přispěním jsme mohli odeslat
finanční částku ve výši 16 500 Kč. Všem ochotným dárcům děkujeme.
Děkujeme Vám všem, že jste byli v roce 2015 součástí služby Dětské misie v České republice
a věříme, že s námi zůstanete i v tomto roce.
Pokud vaše dary v roce 2015 přesáhly 500 Kč a pokud známe Vaší adresu, obdrželi jste od nás
v průběhu měsíce ledna potvrzení a také dopis s ohlédnutím za rokem 2015.
Prosíme všechny nové dárce, kteří chtějí dostávat toto potvrzení, ale i zprávy ze služby DM, aby
při prvním daru uvedli do kolonky „Zpráva pro příjemce“ své jméno a adresu, nebo zaslali tyto
potřebné informace na emailovou adresu: sikulova@detskamisie.cz. Usnadníte nám tím práci, za
což předem děkujeme.

Koho můžete podporovat v letošním roce
Variabil. symbol
Jména pracovníků Dětské misie
(uvádějte při platbě)

6714
5915
8413
8817
9999

manželé Šikulovi (národní ředitel, vedení vzdělávání a literatury)
manželé Kohoutovi (místní pracovníci v oblasti Liberecka)
manželé Čermákovi (místní pracovníci v oblasti Novojičínska, správci budovy)
Daniel Fér (webové korespondenční kurzy, správa IT, semináře)
obecný dar na Dětskou misii

Podporu, prosím, zasílejte pouze na účet u FIO banky:
2000160468/2010
DĚKUJEME!
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15

Děti misionářů DM

Konference v Praze
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Konference v Komorní Lhotce

